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  سخن ناشر
در آســتانه قــرن شــشم مــيالدي و بــا قرارگــرفتن جهــان در حــالتي از هــرج و مــرج و 

بندوباري، مردمان آن قرن، منتظر ظهور پيشوايي بودند تا به اين آشفتگي سامان بخشد                بي
و آئين چگونه زيـستن را در مـسير اصـلي و جاويـد آن هـدايت                 و قوانين ابدي طبيعت     

هاي گسيخته نظامهاي مختلف را به هم پيوند دهد و شاهراه زنـدگي را در                 نمايد و رشته  
مقابل خستگان وادي طلب و رهروان مستعد بگـشايد بنـابراين، وجـود و ظهـور پيـامبر                  

هد و بتواند وجود تشنگان      مستعد بود تا چنين وظيفه بزرگ و شگرفي را انجام د           �اكرم
  . عدل و آزادي و برادري و برابري را سيراب نمايد

فرسـايي    قلم �نظران زيادي در سيرة پيامبر اكرم از آن زمان تاكنون مؤلفان و صاحب
اند در برابر اين اسوة پرهيزگار بـه اداي مـسئوليت             اي توانسته   اند و هر يك به گونه       نموده

علـي  آقاي دكتر     مة اين كتاب كه توسط استادگر گرانقدر جناب       بپردازند، اما اهميت ترج   
 به رشته تحرير درآمده است و توسط هيئت علمي انتشارات حرمين يعني             محمد صالبي 

آقايان عبداهللا ريگي احمدي، عبدالحكيم عثماني و محمدگل گمشادزهي ترجمه گرديـده      
 كتابهاي سيره كـه بـه       از اين جهت است كه مؤلف كوشيده است تا برخالف ساير          ،  است

اند، به طور مفصل به بررسي حـوادث سـيره            طور مختصر به بررسي سيره پيامبر پرداخته      
 اهميـت آن را بـراي تمـامي قـشرهاي     ،پردازد و در پرداختن به هر يك از اين حـوادث          ب

 ... دعوتگران، مربيان، فرماندهان نظامي، سياستمداران، علمـا، تـاجران و            :جامعه از جمله  
آل و نمونه وامتي مؤمن و نمونه را بيـان نمايـد؛              اي ايده   جامعه  نمايد و شرايط تحقق    بيان

 چگونه  � به عبارتي ديگر مؤلف درصدد آن است تا به اين مسئله بپردازد كه پيامبر اكرم              
 سينة پركينه آنان دشوار بود و بـا   بهجويي توانست از عربهاي صحرانشين و بدوي كه راه    

گرديدند و عاطفه را به كشتارگاه فاجعه          را متذكر مي   � رت از محمد   نف ،هر تپش قلبشان  
بردند، امتي ساخت كه در روز رحلت ايشان يك دريا اشك به چـشم داشـتند و يـك          مي
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دنيا غم به دل و بعد از رحلت آن حضرت نيز در راستاي اعـتالي ديـن اسـالم از هـيچ                      
  .كوششي دريغ نورزيدند

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

  
  انتشارات حرمين

  85بهار 
  



 

  

  

  

  

  

  مقدمه
 براي مسلمانان، حائز اهميت است؛ چراكه چندين هدف را �  اكرمي سيرة پيامبربررس

 است كه اين شناخت از �  اكرمآنها اقتدا به پيامبرترين  بخشد و يكي از مهم تحقق مي
 با بررسي سيرة پيامبر. گردد طريق شخصيت، كارها، سخنان و تقريرات ايشان حاصل مي

كنند و اين محبت، در  ، مسلمانان نسبت به ايشان بيش از پيش احساس محبت مي�اكرم
 با زندگي ياران آن �  اكرمهمچنين با بررسي زندگي پيامبر. نمايد وجودشان رشد مي

شود و اين بررسي، او را به دوست  حضرت كه در كنار او جهاد نمودند نيز آشنا مي
 سيرة پيامبر. خواند ت در مسير آنها و پيروي از راهشان فرا ميكداشتن آنان و حر

كودكي، : ، زندگي آن حضرت را با تمام جزئيات از والدت تا وفات از جمله �اكرم
عوت و جهاد و شكيباييها و پيروزيهايش بر دشمنان را براي مسلمانان، جواني، زندگي، د

 عالوه بر مسئوليت خطير  � اكرمگردد كه پيامبر نمايد و اين مسئله اثبات مي روشن مي
رسالت، پدر، همسر، رهبر، نظامي، حاكم، سياستمدار، مربي، دعوتگر و زاهد و قاضي 

 �اكرمدر سيرة پيامبر هاي خويش را   خواستهتمامي ان مسلمان،بنابراين. نيز بوده است
  .يابند مي

با شيوة . آموزد  روشهاي دعوت و مراحل آن را مي�  اكرم در سيرة پيامبردعوتگر
شود و از اين راهكارها در چگونگي  عوت، آشنا ميدمناسب براي هر مرحله از مراحل 

 كوشش بزرگي كه رسول نمايد و به ارتباط با مردم و دعوت آنها به اسالم استفاده مي
داند كه در برابر مشكالت  برد و مي  پي مي،اكرم براي اعالي كلمه اهللا مبذول داشته است

و موانع و دشواريها چگونه عمل كند و موضع درستي كه در برابر سختيها و مشكالت 
  بايد اتخاذ شود، كدام است؟

ونگي تأثير گذاشتن بر  درسهايي در مورد تربيت و چگ� ، در سيرة پيامبر اكرممربي
برد كه  يابد و به اين موضوع پي مي مردم به طور عموم و بر صحابه به طور خاص مي
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نظيري به وجود آورد و امتي ساخت كه امر به  چگونه از آنها نسل تربيت يافته و بي
 خدا ايمان دارد و به وسيلة آنان دولتي تشكيل داد كه هكند و ب معروف نهي از منكر مي

  . غرب عالم، گسترش داد ت را در شرق وعدال
اي هدفدار در فنون   با نظمي دقيق و برنامه�  اكرم در سيرة پيامبرفرماندهان نظامي

هاي روشني در  شوند و نمونه و ملتها و امتها آشنا ميقبايل فرماندهي لشكرها و 
 موضوع پي يابند و به اين ريزي و دقت در به كارگيري و اجرا نمودن طرحها مي برنامه
 براي تبلور مبادي عدالت و احياي قواعد شورا و نظام �  اكرمبرند كه پيامبر مي

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

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

گرديد و هدفش  كرد كه موجب ناراحتي رسول اكرم مي و اقدام به شايعه پراكنيهايي مي
 زد و مردم را از او گريزان و متنفر كند، اما پيامبر را مستأصل سا�  اكرماين بود تا پيامبر

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

  .  گشتند� م اكرافرادش او را رها كردند و همه مطيع دستور و فرامين پيامبر
 آنچه را كه به آنان در فهميدن و فهماندن كتاب خدا �  اكرم نيز از سيرة پيامبرعلما
 تفسير قرآن كريم است و در سيره،  � اكرمآموزند؛ زيرا عمل پيامبر نمايد مي كمك مي

 علما و  �توان به اسباب نزول آيات پي برد بنابراين، آشنايي با زندگي پيامبر اكرم مي
دان را براي فهميدن و فهماندن آيات قرآن و استدالل از آن و به سربردن با دانشمن

كند و آنها احكام شرعي و اصول سياست اسالمي را از آن،  حوادث آن، ياري مي
يابند و در  نمايند و به معارف درستي در علوم مختلف اسالمي دست مي استخراج مي

نمايند  و منسوخ و ديگر علوم را درك مي است كه علما، ناسخ �  اكرمپرتو سيرة پيامبر
همچنين انسانهاي متّقي و پرهيزگار با . يابند و روح اسالم و اهداف واالي آن را درمي
  .شوند مفاهيم زهد و حقيقت و هدفش آشنا مي

 نيز الگو و نمونه است؛ چراكه تاجران، از سيره، تاجران براي �  اكرمسيرة پيامبر
آموزند و آنهايي كه گرفتار مشكالت  راههاي آن را ميمقاصد تجارت و قوانين و 

گيرند و در   فرا مي�  اكرمهستند، باالترين درجات صبر و پايداري را از سيرة پيامبر
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گردد و اعتمادشان به  هايشان براي حركت در راه دعوت به اسالم، تقويت مي نتيجه اراده
برند كه سرانجام، از آن  ته پي ميشود و به طور حتم به اين نك خداوند عزوجل بيشتر مي

  1.پرهيزگاران است
 آداب واال و اخالق پسنديده و عقايد �  اكرمآخراالمر اينكه امت، از سيره پيامبر

سالم و عبادت درست و روح بلند و پاكيزگي قلب و محبت جهاد در راه خدا و شوق 
هاي پيامبر را   غزوهما«: ن فرموديبدين جهت بود كه علي بن الحس. آموزد شهادت را مي
 كه به نقل از عمويم و از محمد بن عبداهللا شنيدم» گرفتيم هاي قرآن ياد مي همانند سوره
ها، دانش دنيا و آخرت نهفته است و اسماعيل بن محمد  در دانش غزوه: گفت زهري مي

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

 در تربيت امت و تشكيل حكومت، به �  اكرمهاي پيامبر بررسي سيره و رهنمود
كند تا با شناسايي عوامل پيشرفت و سقوط،  علما و رهبران و فقها وحاكمان كمك مي
 در �  اكرميابند و با شناخت كامل سيرة پيامبرراه قدرت يافتن اسالم و مسلمانان را در

تربيت افراد و پرورش انسانهاي مؤمن و احياي جامعه و برپايي دولت، آشنا شوند و 
 را در تمامي مراحل دعوت و توانايي او را در مواجه �  اكرممسلمانان حركت پيامبر

ريزي دقيق اورا در  هشناسند و برنام شدن با روشهاي مشركان دربارة مبارزه با دعوت، مي
هجرت به حبشه و تالش ايشان براي قانع كردن اهل طائف با دعوت و عرضه كردن 

و دعوت تدريجي آن حضرت از انصار، براي قبايل اهداف خود در موسم حج بر 
  .نمايند به مدينه را مشاهده مي پذيرفتن اسالم و سپس هجرت مبارك ايشان

ريزي و اجراي   و چگونگي برنامه�  اكرم پيامبربا تفكر و انديشيدن در واقعه هجرت
آن و مقدمات هجرت و آنچه بعد از آن، اتفاق افتاده است، به اين نتيجه خواهيم رسيد 

ريزي در كارها، جزئي  برنامه وحي بوده است و �  اكرمريزي پيامبر كه منبع اصلي برنامه
، خواسته شده انلماناز سنت و بخشي از تكليف الهي در همة اموري است كه از مس

، تمام فنون فرماندهي جنگ و مهارت در ادارة �  اكرم، از روش پيامبرانمسلمان. است
د كه نگير د و فرا مينآموز هر مرحله و مهارت در انتقال از سطحي به سطحي ديگر را مي

                                                           

 .4، يحيي اليحيي، ص  السيرهةمدخل الدراس -1

 .242، ص2، ج و النهايهةالبداي -2
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برخورد  وديان و منافقان و كفار و نصاري چگونه با قدرتهايي مانند يه�  اكرمپيامبر
 و چگونه بر همة اين دشمنان به سبب توفيق الهي و پايبندي به شرايط پيروزي و دندنمو

  .اسبابي كه خداوند در كتابش به آن راهنمايي نموده است، پيروز گرديده است
ت گذشته و ترين عامل قدرت يافتن و دست يافتن به عزت و قدر ترين و اصلي مهم

مسلمانان وابسته به پيروي از رهنمودهاي روردگار در زندگي حاكم قرار دادن شريعت پ
  :فرمايد  چنانكه خداوند متعال مي؛پيامبر است

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΗΗΗΗ ää ääqqqq 
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àà àà����≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )54نور، (   � ####$$
اگر سرپيچي كرديد و رويگردان شديد، بر . بگو از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد«

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

بر پيغمبر جز ابالغ روشن و ) در هر حال(عت كنيد، هدايت خواهيد يافت اطا
  ».تبليغ آشكار نيست

 تنها راه اصلي � كند كه پيروي از پيامبر اكرم يمضمون آيه بر اين امور داللت م
  : فرمايد كه خداوند در اين مورد مي چنان؛عزت و قدرت يافتن امت اسالمي است
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اند،  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«

گونه كه  همان. دهد كه آنان را قطعاً جايگزين در زمين خواهد كرد وعده مي
همچنين آئين ايشان را كه براي . پيشينيان را جايگزين قبل از آنان كرده است
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 برقرار خواهد ساخت و نيز خوف و هراس آنان پسندد، حتماً پابرجا و آنان مي
 شريكمپرستند و چيزي را  يمگاه مرا  آن. سازد را به امنيت و آرامش مبدل مي

بعد از اين كساني كه كافر شوند، آنان كامالً فاسقان هستند و نماز . گردانند نمي
 رحم را بخوانيد و زكات را بپردازيد و از پيغمبر اطاعت كنيد تا اينكه به شما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يا از خالل دعوت پيامبران به ملتهايشان و يا از رهگذر �  اكرمكريم و روش پيامبر
بررسي تاريخ اسالم، بهرة وافري ندارند تا بتوانند عوامل موفقيت نهضت كساني را كه 
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.  ارائه دهند،اند  را در پيش گرفته�  اكرمدر تربيت امت و تشكيل حكومت، راه پيامبر
الدين، يوسف   كه باعث موفقيت نهضت كساني همانند نورالدين محمود و صالحعواملي

بن تاشفين، محمود غزنوي و محمد فاتح و ديگر كساني كه در زمينة تربيت امت و 
ا اطالعي از  را در پيش گرفته بودند، گرديد و نه تنه�  اكرمتشكيل حكومت راه پيامبر

 برخي از سياستمداران يا ها و ديدگاههاي هظري ندارند؛ بلكه به ن� سيره و روش پيامبر
هستند، اطالع  و تعاليم الهي بيمتفكران و فرهنگيان شرقي و غربي و كساني كه از وحي 

  .نمايند استدالل مي
 از تجربه ملتها و امتها مخالف نيستم؛ بلكه معتقدم  به استفادهبنده عالوه بر اينكه

 اما ، بيابد، از ديگران به آن سزاوارتر استحكمت، گشمدة مؤمن است كه هر كجا آن را
كنند  دانند يا تجاهل مي با نظريه و ديدگاه كساني مخالفم كه روش رباني و خدايي را نمي

گيرند و تالش  و تاريخ اين امت را كه سرشار از درسها و اندرزهاست، ناديده مي
 �پيامبر اكرمنمودهاي  خود كه از قرآن كريم و رهها و ديدگاههاي كنند كه با نظريه مي

  : گويد ابن قيم در اين مورد مي. فرسنگها فاصله دارد، رهبري مسلمانان را به عهده بگيرند
   لعليو اهللا ما خوفي من الذنوب فانها

  

  طريق العفو و الغفران  
  

  لكنما اخشي انسالخ القلب عن تحكيم
  

  هذا الوحي و القرآن  
  

   و رضاً بĤراء الرجال و خرصها
  

  ان ذاك بمنه الرحمنالك  
  

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

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

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

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

  :فرمايد خداوند مي. است، بنا نهيمنشأت گرفته از كتاب و سنت 
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براي . پيغمبر خدا، سرمشق و الگوي زيبائي است) رفتار و گفتار(براي شما در «

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شود را با خواننده در  شود و فوايدي كه از آن گرفته مي درسهايي كه از آن آموخته مي
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ي نويسنده نيز به بررس. گذارد تا مسلمانان در دنياي معاصر از آن استفاده كنند ميان مي
پردازد و روش   از زمان ورودش به مدينه تا لحظه وفاتش، مي�  اكرمزندگي پيامبر

هاي جامعه و تربيت آن و راهكارهاي ايشان در تشكيل   در تحكيم پايه�  اكرمپيامبر
آن حضرت با دشمنان داخلي و خارجي سخن نمايد و از مبارزة  دولت را بيان مي

امعه و پيمان بستن با اهل ج در �  اكرمست پيامبر به بررسي سيا،عالوه بر آن. گويد مي
حلهاي اقتصادي و تالش  كتاب كه در عهدنامه، ثبت شده است و حركتهاي جهادي و راه

آن حضرت براي ارتقاي مسلمانان به سوي مفاهيم واالي اين دين كه براي نجات 
ويسي سيره نبوي ن كوشد تا شكل خالصه پردازد و مي  انسانها از تاريكيها آمده است، مي

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

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

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

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

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

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

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

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

. نضير، صلح حديبيه و غزوه تبوك غزوة بدر، احزاب، بني:  پرداخته شده است مانند،دارد
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ن شده اها و سنتهاي الهي در شكست و پيروزي بي همچنين در اين كتاب، درسها، آموزه
 از خالل حوادث و وقايع، سخن به ميان آمده و از چگونگي عالج بيماريهاي نفساني

 آنچه را كه براي او در آن دوران زندگي، مفيد است، ،سيره نبوي به هر نسلي. است
  .شود باعث اصالح مي آموزد و براي هر زمان و مكاني شايسته است و مي

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

آوري، مرتب و منظم نمودن  به جمع شدم و موجود در البالي مراجع و مصادر مشغول
امت اسالمي، قرار گيرد و به اين نتيجه رسيدم كه  آنها پرداختم تا مورد استفاده فرزندان
 ،و حال در بيان درسها و عبرتها و فوائد و رخدادهانويسندگان سيره نبوي در گذشته 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .نمايد بخشد و انسان را پاكيزه مي مي
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حلهاي مفيدي   نيز در تمام ابعاد روند دعوت اسالمي، داراي راه �سيرة پيامبر اكرم
 اعلي پيوست كه چشم فروبست و به مأل در حالي از جهان �  اكرمزيرا پيامبراست؛ 

سوابق زيادي در دعوت و تعليم و تربيت و جهاد و تمام شئون زندگي براي كسي كه 
 نگري در سيره پيامبر طور كه ژرف همان. خواست به او اقتدا نمايد به جا گذاشت مي
 را از �  اكرمرمايه بزرگ اخالقي كه پيامبرنمايد تا با س  به خواننده كمك مي� اكرم
شود و با صفات پسنديدة پيامبر خدا كه با آنها در م انسانها متمايز كرده بود، آشنا اتم

  : ق گفتة حسان بن ثابت برسد كه گفتدنياي انسانها زندگي نمود، آشنا شود و به مصدا
  قط عيني واجمل منك لم تر

  

  و افضل منك لم تلد النساء  
  

  ».اند و هيچ زني فرزندي بهتر از تو به دنيا نياورده است رگز چشمانم زيباتر از تو نديدهه«
  خلقت مبرأً من كل عيب

  

  كانك قد خلقت كما تشاء  
  

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

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

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

زيرا خداوند به دانشها را آموخته است، به راستي كه خويشتن را نشناخته است؛ 
  :فرمايد پيامبرش مي
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پرسند، بگو روح از اوامر پروردگارم است و شما دانش  تو را در مورد روح مي«

  ».ايد اندكي داده شده
  :  ندارد و شاعر چه زيبا سروده استبنابراين، علم و دانش دريايي است كه ساحل

  ةو قل لمن يدعي فلي العلم فلسف
  

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

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

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

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

  . اند تمام انسانها و كارهايشان ناقص
 خالص براي خدا باشد و براي بندگان خدا مفيد واقع ، كه اين كاردر پايان اميدوارم

 پاداش دهد و آن را در ترازوي ،ام شود و خداوند مرا در مقابل هر حرفي كه نوشته
اعمال نيكم قرار دهد و به برادراني كه مرا با تمام وجود، در تأليف اين كتاب ياري 

  : شاعر گفته است. ، پاداش نيك بدهدنمودند
  ر خلف ركاب القوم ذاعرجاسي

  

  جوالقيت من ع مال جبر ماؤم  
  

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

  فان لحقت بهم من بعد ماسبقوا
  

  ن فرجفكم لرب السماء في الناس م  
  

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

  

  ما علي اعرج في ذلك من حرج  
  

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

  

  ير إلي عفو ربه و مغفرته و رضوانهالفق            
  علي محمد الصالبي              
  . م2001 -   ه1422              
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  فصل اول 
  

  تمدنهاي حاكم و اديان قبل از بعثت
  
   امپراطوري روم-1

ان شامل مامپراطور روم شرقي، معروف به امپراطور بيزانس كه قلمرو آن در آن ز
ان، بالكان، آسيا، سوريه و فلسطين، تمام حوزه درياي مديترانه، مصر و كليه ين يونمسرز

گرديد و مركز آن، قسطنطنيه بود، حكومتي ستمگر داشت كه  سرزمينهاي شمال آفريقا مي
كرد و آشفتگي، هرج و مرج همه جا را  ظلم و ستم را بر ملتهاي ياد شده تحميل مي

كردند، با اين وجود  عيش و عشرت زندگي ميفراگرفته بود در حالي كه خودشان با 
مصر، عرصة ظلم مذهبي و بدترين نوع استبداد سياسي شده بود و براي روميها به مثابة 

  .دادند نمودند، اما به آن علوفه كافي نمي گوسفندي بود كه از شير آن استفاده مي
 براي رهبري و در سوريه نيز انواع ظلم و بيگاري و بردگي رواج يافته بود و روميها

 گرفتند و عالوه بر آنكه مورد تاخت و  فقط از زور و قدرت كمك مي،فرمانروايي آنان
كردند كه جز منطق زور، چيزي  ر داده بودند، مانند بيگانگاني بر آن فرمانروايي مياتاز قر
دادند تا جايي كه مردم سوريه براي  شناسند و هيچ نوع نرمشي با آنها نشان نمي را نمي

  .فروختند  فرزندانشان را مي،رداخت وامهاي خودپ
تمدن در جامعه روم، مملو از تناقض و آشفتگي بود و اين وضعيت در كتاب 

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

اگير و در تمام مناطق كشور گسترش گيري، فر روميها رسوخ كرده بود؛ رهبانيت و گوشه
كردند و به  اطالع در مباحث عميق ديني و مباحثه بيزانسي دخالت مي افراد بي. يافته بود
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زندگي عادي، رنگ مذهبي به خود گرفته بود، اما از طرفي همين مردم، . پرداختند آن مي
يدانهاي ورزشي م. به شدت به انواع بازيها، سرگرميها و خوشگذرانيها عالقمند بودند
 مردم در آنجا .داد بزرگي وجود داشت كه هشتاد هزار نفر تماشاچي را در خود جاي مي
   1.كردند كشتي گرفتن مردان با مردان و گاهي مردان با درندگان را تماشا مي

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

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

  
   امپراطوري ايران-2

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

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

باعث شورش كشاورزان و سبب زياد شدن چپاولگراني گرديد كه به كاخها يورش 
بردند و زنان را به اسارت  بردند و ثروت و دارايي موجود در آنها را به يغما مي مي
 زمينها و ،نمودند كه در نتيجة آن م را تصرف ميگرفتند و امالك و زمينهاي مرد مي
شد كه اصالً در آنجا كسي  اي كه چنين احساس مي ها خالي از سكنه شد به گونه خانه

  .نبوده است
 انسانها سايربردند و خود را باالتر از   سلطنت را از پدرانشان به ارث مي،پادشاهان
ثروت و درآمد كشور در انحصار . تندپنداش نمودند و خودرا از نسل خدايان مي تصور مي

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

اهها پناه كردند و به ديرها و عبادتگ  كارشان را ترك ميسنگين و خدمت اجباري نظامي،

                                                           

 .31، ندوي، ص ويه النبةالسير -1

 . همان-2
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مردم، در ميان جنگهاي خونين و خانه برانداز ايران و روم كه سالها طول . بردند مي
در صورتي كه اين جنگها هيچ . شدند ارزشي به كار گرفته مي كشيد، مانند هيزم بي مي

شد، اجراي فرمان پادشاهان  عايدي براي ملت نداشت و تنها چيزي كه عايد كشور مي
  1.بود
  
   هندوستان-3

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

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

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

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

  .تشكيل گرديد كه هميشه با يكديگر در جنگ و ستيز بودند
گري و  برد و جمود فكري و قشري در چنين دوراني هند، كامالً در انزوا به سر مي
د و فاصله طبقاتي و تعصب فاميلي افراط و تفريط در عادات و رسوم مردم حاكم بو

تاد تاريخ يكي از دانشگاههاي هند سيكي از مورخان هندي كه ا. مشهود و بارز بود
 منزوي و فقط به خود ،مردم هند از جهان: گويد ورد هند پيش از اسالم ميماست، در 

 خبري، موقعيت آنان مشغول بودند؛ از اوضاع جهان آگاهي نداشتند و اين جهالت و بي
هاي انحطاط و پستي  جمود، در ميان آنها پايدار شد و نشانه. را بسيار ضعيف كرده بود
روح شده بود؛ فن معماري و نقاشي  ادبيات، در اين زمان بي. در آنان كامالً هويدا گرديد

  2.و هنرهاي زيباي ديگر نيز مطلوب نبود
ه و تبعيض بزرگي بين ركود و جمود، جامعه هندي را فرا گرفته بود و بر اثر آن فاصل

دادند و در مورد  به زنان بيوه اجازة ازدواج نمي. ها وجود داشت طبقات و خانواده
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ترين  پايين(نام نجسها كردند و گروهي به  گيري مي خوردنيها و نوشيدنيها بر خود سخت
  1.مجبور بودند بيرون از شهر و آبادي زندگي كنند) طبقه مردم

  : قه تقسيم شده بودندبمردم هندوستان به چهار ط
  .گفتند مي» براهمه«طبقه رجال دين و كاهنان كه به آنها  - 1
 .شدند ناميده مي» شتري«مردان جنگي و سربازان كه  - 2

 .موسوم بودند» ويش«وران كه به  كشاورزان و پيشه - 3

  .خدمتگزاران و بردگان - 4
دند كه د و بر اين عقيده بوگردي ترين طبقة اجتماعي محسوب مي طبقه چهارم، پايين

 ايشان را از پاي خود آفريده است كه كارشان فقط خدمتگزاري طبقات ،آفريدگار جهان
  .گانه و تأمين آسايش آنها بود سه

اين قانون، به براهمه جايگاه و ارزش خاصي داده بود كه هيچ كس با آنها برابري 
اه به حساب گن ، باز هم معصوم و بيگرديدند ترين گناه مي كرد و اگر مرتكب بزرگ نمي
گرفتند و در هيچ حال،   ماليات نميآنها اين بود كه از آنها و از ديگر امتيازات ندآمد مي

آوري مال و ثروت و نيز حق مجالست   جمع، نجسهاة اما طبقند،شد محكوم به قتل نمي
  2.با برهمنها را نداشتند و همچنين فراگرفتن مطالب كتب مقدس براي آنها ممنوع بود

  
  : ني جهان قبل از بعثتدياوضاع 

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

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

 تأثيري بر زندگي مردم نداشتند و به سبب تحريف و دگرگوني، ،اديان آسماني
ديني  ي وبدادند و افراد مذه اهميت خود را به عنوان پيام الهي به مردم، از دست مي
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35  ترين وقايع تاريخي قبل از بعثت مهم

رود افكار خود ساخته انساني و ايدئولوژيهاي درگير كشمكشهاي عقيدتي بودند كه و
شدت يافته بود كه منجر اين كشمكشها چنان . فاسد، در اين اديان به وجود آورده بود

كساني كه از تحريف و تغيير دين، . به جنگهاي خونيني ميان مردان مذهبي شد
ااميد شدن از نمودند بسيار اندك بودند؛ آنها به اميد نجات خود و به علت ن خودداري مي

فساد، در ميان تمام . نشيني پناه برده بودند ديگران براي اصالح جامعه، به عزلت و گوشه
مردم از نظر . هاي زندگي آنان رواج پيدا كرده بود قشرهاي جامعه و در تمام زمينه

پذيرفتند يا اينكه به تحريف اديان   دين را نمياعتقادي يا مرتد شده بودند يا اصالً
گرفتند و قوانيني وضع  پرداختند و در وضع قوانين، شريعت خدا را ناديده مي  ميآسماني

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

رهبران ملت كه كشيش و ارباب و پادشاه بودند، رياست اين امور فساد را به عهده 
جهان را فراگرفته بود و دنيا در شبي بسيار تاريك و ظلماني و داشتند و تاريكي، سراسر 

  .برد در انحراف از آيين الهي به سر مي
روح و فاقد حيات تبديل شده و  اي از عادات و رسوم بي آيين يهود، به مجموعه

د ملتهاي مجاور و مقتدر قرار گرفته بود و بسياري از عادات مشركانه و يتحت تأثير عقا
 در .1اند چنانكه مورخان يهودي نيز به اين مطلب اعتراف كرده.  پذيرفته بودندجاهالنه را

خشم و رضايت نداشتن پيامبران از پرستش بتها، داللت «: المعارف يهود آمده است  ةداير
اسرائيل رسوخ پيدا كرده  بر اين دارد كه پرستش بتها و خدايان متعدد در اعتقادات بني

ان از تبعيد بابل همچنان باقي بود و بسياري از عقايد خرافي و بود و تا زمان بازگشت آن
پرستي جاذبة خاصي براي  دهد كه بت آميز را پذيرفته بودند، تلمود نيز گواهي مي شرك

  2.يهوديان داشت
ماندگي عقلي و فساد ديني شده  جامعة يهود، قبل از بعثت رسول اكرم دچار عقب

شمارند و در ميان يهوديان در قرن  خيلي مقدس ميتلمود بابل كه يهوديان آن را . بود
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ششم ميالدي متداول بود، مملو از مطالب نادرست و گفتارهاي غيرمنطقي و جسارت به 
  1.خدا و ناديده انگاشتن حقايق و دين و عقل بود

 نيز گرفتار تحريف افراطيها و تأويل جاهالن شده بود و نور توحيد نصاري
  2.رهاي متراكم ناپديد گشته بودواخالص عبادت خدا، پشت اب

شام، عراق و مصر در مورد حقيقت و ماهيت مسيح جنگهاي شديدي ميان نصاري 
ها، مدارس و كليساها به پايگاههاي اصلي جنگ تبديل شدند و در  در گرفت و خانه
 چنانكه در كتاب ؛پرستي به اشكال و مظاهر مختلف پديدار گشت جامعة مسيحي، بت
  :  آمده استر پرتو علم كنونيتاريخ مسيحيت د

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

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

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

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

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

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

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

  4».شدپرده برداشته 
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اي كه به تكفير و قتل يكديگر  جنگهاي سختي ميان مسيحيان در گرفت به گونه
دعوت امتها به پرداختند و بدين صورت مبارزه با فساد و اصالح وضعيت خود و  مي

 به خود مشغول  بشر، است فراموش گرديد و نصراني هاآنچه ماية بهبود و صالح
  1.شدند

) ترين آنها آتش بود كه بزرگ(ناصر طبيعي  ديرباز به پرستش ع از هممجوسيها
هايي به اين منظور ساخته بودند و با تمام  در سراسر كشور خود آتشكده. مشغول بودند

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

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

بر آنها الزم بود «: گويد  ديني و وظيفة آنان چنين مي در مورد طبقه پيشوايانساسانيان
د را بپرستند و عالوه بر آن، موظف بودند كه ماه و آتش و آب را نيز چهار بار خورشي

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

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

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

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

يكي خداي نور يا خوبي و دومي خداي : ها بود و به دو خدا ايمان داشتندو اين شعار آن
  3.تاريكي يا بدي
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پرستي تبديل شده  ين بت كه در هند و آسياي ميانه رواج داشت، به آيمذهب بودايي
برند و با رسيدن و اقامت در هر مكاني،  رفتند، بتها را همراه خود مي بود كه به هر جا مي

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

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

پرستي بود و گويا مسيحيت و  از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام، غرق در بتو دنيا 
 يكديگر به يهوديت و برهمايي در بزرگداشت و تقديس بتها بسان اسبهاي مسابقه، با

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

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

ام، با من شريك نگيريد با  آنان فرمان دادم تا آنچه را كه براي آن دليلي فرو نفرستاده
 خداوند نيز غير از تعدادي از اهل كتاب، بقية ساكنان زمين يپش آمدن چنين وضعيتي

  2».چه عرب و چه عجم را هالك نمود
بشري در ابعاد مختلفي مانند شرك جامعة شود كه  از اين حديث چنين استنباط مي

گرايش آنها  ورزيدن به خدا، پيروي نكردن از شريعت، فساد پيشوايان اديان آسماني و
  3.چار انحراف شده استبه انحراف قوم خود د
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  مودفصل 
  

  اعراب و تمدن آنها
  

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

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

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

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

 و پادشاهان يمن و معين 4اند  و به عرب جنوب معروف3شوند يده ميو عرب قحطانيه نام
  5.و سبأ و حمير از آنها هستند

اند كه نسب عدنان به اسماعيل بن ابراهيم   به عدنان، منسوب: عرب عدناني-3
اند؛ يعني، با نژاد غيرعرب  رسد و به عرب مستعربه معروف عليهما الصلوه و السالم مي
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اي به وجود آمد كه    علّت اين آميختگي زبان عربي آميخته و تازهاند، سپس به آميخته
وطن اصلي عدنانيها مكه بود و به عربهاي شمال معروف بودند؛ آنها از فرزندان 

 كه اسماعيل، زبان عربي را از آنها آموخت و باشند  و افراد قبيله جرهم مي� اسماعيل
ويشاوند شد و فرزندانش همچون اقوام با ازدواج با يكي از زنان اين قبيله با آنها خ

ترين فرزندان و نوادگان اسماعيل، عدنان، پدر  از معروف. مادري خود، عرب شدند
مختلف عرب، از دودمان عدنان هستند و پس از او قبايل  است كه � بزرگ پيامبر اكرم

فرزندان و . اند فرزندش سعد، سپس نزار و پس از او فرزندانش مضرو ربيعه بوده
عبدالقيس در بحرين اقامت گزيد و حنيفه . وادگان ربيع بن نزار در شرق اقامت گزيدندن

ائل در ميان بحرين و يمامه، جاي گرفت و بنو تغلب از وبنوبكر بن . در يمامه ساكن شد
در شبه جزيره عربستان، ميان دجله و فرات مقيم شدند و تميم، در فرات عبور كردند و 

  1.ندصحراي بصره، سكني گزيد
سليم، نزديك مدينه و ثقيف در طائف، اقامت . فرزندان مضر نيز پراكنده شدند

 ءگزيدند و ساير افراد قبيله هوازن، در شرق مكه جاي گرفتند و قبيله اسد، از شرق تيما
  2.تا غرب كوفه ساكن شدند و قبيلة ذبيان و عبس، از تيماء تا حوران سكونت گزيدند

بندي فوق عربها را به دو قبيلة عرب عدناني و  بر تقسيم عالوه ،اكثر علماي انساب
  3.رسانند  مي�و نسب آنها را به حضرت اسماعيلنمايند  بندي مي قحطاني، تقسيم

 اين مطلب را در صحيحش در باب نسبت يمن به اسماعيل ذكر كرده است و بخاري
 بر گروهي �  اكرمپيامبر:  از سلمه روايت نموده است كه گفتدر اين مورد حديثي

 و من تيراندازي كنيد! فرزندان اسماعيل«: دادند، فرمود سابقه تيراندازي ميوارد شد كه م
  استچه شده:  از تيراندازي دست كشيدند؛ فرمود آن گاه آنها،همراه فالن تيره هستم

:  كه شما با بنوفالن هستيد؟ فرمود چگونه تيراندازي كنيم در حالي:شما را؟ گفتند
اي فرزندان :  و در بعضي روايات آمده است4كنيد كه من با همه شما هستمتيراندازي 
  ».تيراندازي كنيد؛ زيرا پدرتان تيرانداز بوده است! اسماعيل

                                                           

 .99 – 98، ص مدخل لفهم السيره -1

 .40، عادل كمال، ص الطريق الي المدائن -2

 .48، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهةالسير -3

 .2899، شماره 298، ص 3، كتاب الجهاد و السير، جالبخاري -4
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 ابن افص بن حارثه بن عمرو بن عامر از قبيلة خزاعه مسلمان  اسلم:گويد بخاري مي
  1.ارم متفرق شدند سبا كه پس از سيل ويرانگر يها خزاعه گروهي است از قبيله. شد

نمايد كه به  بخاري از كليب بن وائل روايت مي.  از قبيلة مضر بود� پيامبر اكرم
 از � ر اكرمآيا پيامب:  گفتم، او را پرورش داده بود�  اكرمزينب دختر ابوسلمه كه پيامبر

  2.آري، پيامبر از تيرة بنونضر بن كنانه بود: قبيله مضر بود گفت
ه بود و آنها فرزندان فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بودند و قريش از دودمان كنان

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

 و خاندان هاشم همان است كه خداوند عبد شمس و نوفل و مطلب و هاشم: عبارتند از
خداوند، از «:  فرمود�  اكرمپيامبر. 3از آن، محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب را برگزيد

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

  تمدنهاي شبه جزيره عربستان
ت كه داري وجود داشته اس ز در سرزمينهاي عرب، تمدنهاي اصيل و ريشه بااز دير
  : ترين آنها عبارتند از معروف
  
   تمدن سبا-1

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

ترين اين سدها، سد  اي ساختند كه معروف سدها و آب انبارهاي هندسي پيشرفته

                                                           

 .48، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهةالسير -1

 .3491، شمارة 185، ص 4، كتاب المناقب، ج بخاري -2

 .47، غضبان، ص فقه السيره -3

 .2276، شماره 1782، ص 4، باب فضل نسب النبي، ج مسلم -4
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بود و به اين ترتيب از اين آبها براي كشاورزان و آبياري درختان استفاده » مأرب«
  : متعال فرموده استوندچنانكه خدا. كردند مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... :: ::**** tt tt7777 || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____  tt ttãããã && && ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ©©©© uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 44 44 ×× ××οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### tt tt//// ×× ××ππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ ;; ;;>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ tt tt���� ôô ôôãããã rr rr'''' ss ssùùùù 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy™™™™ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK oo ooKKKK ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttFFFF ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ öö öö’’’’ tt ttAAAA#### uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ àà àà2222 éé éé&&&& 

77 77ÝÝÝÝ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ 99 99≅≅≅≅ øø øøOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ && && óó óó xx xx«««« uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... (( (( öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

üü üü““““ ÌÌ ÌÌ““““≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééΥΥΥΥ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘θθθθ àà àà���� ss ss3333 øø øø9999 $$   )17 – 15 سبا،(   � ####$$
و باغ در د. بود) از قدرت خدا(اي  براي اهالي سبا در محل سكونتشان نشانه«

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

بدين سبب ما سيل ويرانگري را به سويشان جاري ساختيم و . رويگردان شدند
 گز و اندكي  رختهاي شورههاي تلخ و د باغهاي ايشان را به باغهايي با ميوه

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

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

  : فرمايد خداوند متعال مي. شدند مياين مسير با كمبود آب و غذا و سايه روبرو ن

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ ““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò2222 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ““““ \\ \\���� èè èè%%%% ZZ ZZοοοο tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù uu uu$$$$ öö öö>>>> ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( (( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<$$$$ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù yy yy]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% ¨¨ ¨¨““““ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... AA AA−−−− ¨¨ ¨¨““““ yy yyϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 99 99‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 || ||¹¹¹¹ 99 99‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 xx xx©©©© �   )19 – 18 ،سبا(  
گري كه پربركت و پرنعمت كرده بوديم، شهركها و ميان آنان و شهرهاي دي«

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

 !پروردگارا: اما ايشان گفتند . روزها در امن و امان در آنجا سير و سفر كنند
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هاي سفرهاي ما را زياد بفرما و بدين وسيله به خود ستم كردند و آنان را  فاصله
قطعاً در اين . نموديم و سخت متالشي ساختيم) بر سر زبانها(سخناني 

  ».هاي عبرت براي همة شكيبايان سپاسگزار است سرگذشت، نشانه
  
   تمدن عاد در احقاف-2

 را به سوي  � خداوند، پيامبرش هود.كردند اقوام عاد در شمال حضرموت زندگي مي
هاي متعدد و باغها و كشتزارها و  هايي محكم و كارخانه  آنان داراي خانه.آنها فرستاد

  :فرمايد خداوند مي. ها بودند چشمه

� ôô ôôMMMM tt tt//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... îî îîŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& îî îîŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 îî îîΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ öö öö6666 ss ss???? rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ?? ??ììììƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 

ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt ttββββθθθθ èè èèWWWW tt tt6666 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ || ||ÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ éé éé#### øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ΟΟΟΟ çç ççGGGG ôô ôô±±±± ss ssÜÜÜÜ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôô±±±± ss ssÜÜÜÜ tt tt//// tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

//// ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ //// ää ää.... ££ ££‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ uu uuρρρρ AA AAββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãããããã uu uuρρρρ �  
  )134 – 123 شعراء،(  

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

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

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

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

دانيد شما را ياري داده است با چهارپايان و پسران و با باغها و  ي كه ميينعمتها
  ».ها ياري داده است چشمه
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   تمدن ثمود در حجاز-3
ي افراد آن براي ساختن قرآن كريم به وجود تمدني در سرزمين حجر و به تواناي

شتند، سارها و باغها و كشتزارهايي كه در اختيار دا هايي در دل كوهها و به چشمه خانه
  :فرمايد نمايد و مي اشاره مي
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ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ää ää.... uu uu$$$$ øø øøIIII èè èè???? rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyδδδδ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 55 55ββββθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ãããããã uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ 88 88ííííρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ãã ãã———— uu uuρρρρ 99 99≅≅≅≅ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ãã ããèèèè ùù ùù==== ss ssÛÛÛÛ 
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ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ �  )150 – 141 ، شعراء(  
قوم ثمود، پيغمبران را دروغگو ناميدند آن زمان كه برادرشان صالح به آنها «

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

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

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

  ».من اطاعت كنيد
  :و نيز در مورد آنها فرموده است
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و به ياد داشته باشيد كه خداوند، شما را جانشين قوم عاد كرده است و در «

در دشتهاي آن، كاخها برافرازيد و ) توانيد كه مي(سرزمين استقرار بخشيده است 
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 ها بتراشيد و بسازيد؛ پس نعمتهاي خدا را به ياد داشته در كوههاي آن خانه
  ».و در زمين تباهكارانه فساد راه ميندازيد. باشيد

ها،  ها و تپه  ديرباز از بين رفتند و نابود شدند و جز آثار و نشانه ازتمدنهاي ياد شده
ها و قصرها  آباديها و شهرها از بين رفتند و خانه. چيز ديگري از آنها باقي نمانده است

د شدند و باغها و كشتزارها به زمين ها خشكيدند و درختان نابو ويران شدند و چشمه
  1.خشك و بدون محصول تبديل شدند

                                                           

 .51، ص 1، ابي شهبه، ج السيره النبويه -1



 



 

  

  

  

  

  

  فصل سوم 
  

  اوضاع ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي اعراب
  

  وضعيت ديني
پرستي زشتي كه نظير نداشت و به انحرافات اخالقي  ملت عرب به ارتجاع ديني شديد و بت
ت خود را از دست داده ي بدين جهت ارزش و اهمو هرج ومرج سياسي گرفتار شده بود و

 و در انزواي تاريخ قرار گرفته بودند و بهترين موقعيت اجتماعي براي آنان اين بود كه بودند
 پيروي از فرهنگ آباء و اجدادي، هر چند كه آكنده از .ندگردرو دولت فارس يا روم  دنباله

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

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

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

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

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

                                                           

 .60، ص الغرباء االولون -1
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كرديم  اي خاك جمع مي يافتيم، توده كرديم و اگر سنگي نمي  آن را عبادت ميكرديم و مي
  »!!!نموديم گاه آن را طواف مي دوشيديم آن آورديم و روي آن مي پس گوسفندي مي

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

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

  .رنگ كرده بود دلهايشان كم
مثالً، . ستخوش تحريف و تغيير و دگرگوني شده بودآيين ابراهيم عليه السالم نيز د

كشيدند و تكبر و  حج به مراسمي تبديل شده بود كه افتخارات خود را به رخ ديگران مي
آيين يكتاپرستي از حقيقت خود منحرف گشته و خرافات و . كردند مباهات مي

  .د به آن ملحق شده بوداهاي زي افسانه
زدند كه  ستش بتها و قرباني كردن براي آنها، سرباز مي برخي افراد از پر،با وجود اين

كرد وگوشت  زيد بن عمرو بن نفيل يكي از اين افراد بود، او براي بتها قرباني نمي
  : گفت نوشيد و مي خورد و خون نمي يحيوان خود مرده را نم

  أرباً واحداً أم ألف رب؟
  

  ادين اذاً تقسمت االمور؟  
  

  ». اين دين است،ا هزار خدا؟ آيا وقتي كارها تقسيم شودي آيا يك خدا بهتر است«
  عزلت الالت و العزي جميعا

  

  كذلك يفعل الجلد الصبور  
  

  ».كند جويم و فرد دلير و شكيبا چنين مي از پرستش الت و عزي تبري مي«
  فالعزي ادين و ال ابنتيها

  

  والصنمي بني عمرو أزور  
  

  ».كنم  نه دو بت بنو عمرو را زيارت ميپرستم و نه عزي و نه دو دخترش را مي«
  وال غنما ادين و كان رباً

  

  لنا في الدهر اذا حلمي يسير  
  

  ». خداي ما بود،پرستم و غنم در گذشتة طوالني وقتي خردسال بودم غنم را نمي«
  ولكن اعبد الرحمن ربي

  

  38ليغفر ذنبي الرب الغفور  
  

  ».دتا پروردگار بخشنده، گناهانم را بيامرزپرستم  بلكه پروردگارم، خداي مهربان، را مي«

                                                           

 .163، ص 1، ابن كثير، ج  النبويهة السير-38
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: شريعت ابراهيم و اسماعيل عليها الصلوه و السالم بودند مانند پيرو آيين و برخي نيز
او فردي سخنور و عاقل و دانا و داراي فضل و برتري بود و مردم . قس بن ساعده ايادي

كرد و نيز  ا، دعوت ميرا به توحيد و يگانه دانستن خدا و پرستش او و ترك عبادت بته
دالئل  ابونعيم در. داد به زنده شدن پس از مرگ، ايمان داشت و به آمدن پيامبر، مژده مي

قس بن ساعده در بازار عكاظ براي قومش «: كند   از ابن عباس چنين روايت ميالنبوه
 و با دست به –شود  به زودي از اين طرف، حقي نمايان مي: كرد، گفت  سخنراني مي

 مردي است از فرزندان :آن حق چيست؟ گفت:  مردم گفتند–.  مكه اشاره نمودسوي
لوي بن غالب كه شما را به كلمه اخالص و زندگي جاودانگي و نعمتي كه هرگز از بين 

دهد، پس اگر شما را دعوت داد، دعوتش را بپذيريد و اگر من تا  رود دعوت مي نمي
اهم بود كه به وي ايمان خواهم آورد، قس زمان بعثت او زنده بمانم، اولين نفري خو

  39.، درگذشت�  را دريافت، اما قبل از بعثت پيامبر اكرم�  اكرمزمان پيامبر
  .سرود او در اشعارش چنين مي

اي  بينم كه سرچشمه وقتي مرگم را مي. در رفتگان براي ما، ماية پند و عبرت است«
بينم  گويند و مي  او را لبيك ميبينم كه مردم چه كوچك و چه بزرگ دعوت ندارد و مي

ماند، يقين دارم كه من نيز به زودي به رفتگان  گردد و حال باقي نمي كه گذشته باز نمي
  ».پيوندم مي

ي و برخي به دين يهود گرويده بودند، اما راالمر اينكه برخي از اعراب، نصرانآخ
  .پرست بودند بيشتر آنان، بت

  
  وضعيت سياسي: دوم

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

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

  .زيستند اي منسجم مي تشكيل شده بودند كه به صورت مجموعه

                                                           

 .80، ص 1، ج  النبويه في ضوء القرآن و السنهة السير-39



50 الگوي هدايت

و وحدت گروه، آنان را ) نسب(اي از مردم بود كه وحدت خون  قبيلة عربي مجموعه
داد و در پرتو اين پيوند، قانوني عرفي به وجود آمده بود كه روابط فرد و  به هم پيوند مي

نمود و قبيله، در نظام   را بر اساس همكاري در حقوق و واجبات، تنظيم مياجتماع
  40.سياسي و اجتماعي خود، پايبند به اين قانون عرفي بود

شرايط رسيدن رئيس قبيله براي رهبري عالوه بر جايگاهش در قبيله، صفات و 
ي حقوق او دارا. ويژگيهايش مانند شجاعت و جوانمردي و سخاوت و امثال آن نيز بود

ترين حقوق ادبي رئيس قبيله، احترام و بزرگداشت او و پذيرفتن  مهم. ادبي و مادي بود
حقوق مادي او نيز عبارت بود از اينكه هر . و اطاعت دستور و قضاوت و فرمانش بود

يعني آنچه » صفايا«گرفت و  شد، يك چهارم آن به وي تعلق مي غنيمتي كه عايد قبيله مي
يعني آنچه از مالهاي دشمن » نشيطه«گزيد و نيز  مت، براي خود برميقبل از تقسيم غني

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

  : فوق را چنين خالصه نموده استد  چنانكه شاعر عرب، موار؛گرفت قبيله تعلق مي
  لك المرباع فينا و الصفايا

  

  41و حكمك و النشيطه و الفضول  
  

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

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

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

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

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

                                                           

 . همان-40

 .31، ص كه و المدينه في الجاهليه و عصر الرسولم -41



51  ترين وقايع تاريخي قبل از بعثت مهم

  : ان آن دوره نيز چنين عقيده داشتندو شاعر
  اليسالون اخاهم حين يندبهم

  

  في النائبات علي ما قال برهانا  
  

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

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

  و هل انا اال من غزيه إن غوت
  

  42غويت و إن ترشد غزيه ارشد  
  

 ،اگر هدايت شودشوم و  آيا من از طائفة غزيه نيستم كه اگر به انحراف برود، منحرف مي«
  ».شوم من هم هدايت مي

هاي ديگر،  هر قبيله، داراي شخصيتي سياسي بود كه با توجه به اين وضعيت با قبيله
هاي  ترين پيمانهايي كه ميان قبيله معروفشايد از . جنگيد بست و يا با آنها مي پيمان مي

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

عالوه بر جنگهاي بزرگ، درگيريهاي . 44ترين اين جنگها، جنگ فجار بود از معروف
ها  هاي شخصي يا به دليل تأمين مايحتاج زندگي نيز ميان قبيله فردي بر اثر انگيزه

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

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

  وضعيت اقتصادي
سترده و بيابانهاي پهناور تشكيل  را صحراهاي گجزيرة عربستان بيشتر سرزمين شبه

دهد، به اين دليل كشاورزي در آن به جز در بعضي نواحي آن به ويژه در يمن و شام  مي
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باديه نشينان بيشتر به چرانيدن شتر و . و برخي از بيابانهاي جزيره عربي وجود ندارد
 ديگر نقل مكان اي به ناحية ها به دنبال چراگاهها از ناحيه گوسفند مشغول بودند و قبيله

اعراب با . ايستادند هايشان، از حركت باز مي دادند و فقط بعد از اتمام برپايي خيمه مي
صنعت آشنايي نداشتند و بيش از همة ملتها با صنعت بيگانه بودند و آنان از پرداختن به 

ورزيدند و امور ساخت و صنعت را به عجمها و بردگان واگذار  صنعت اباء مي
كعبه را داشتند، از مردي قبطي كه از كشتي غرق قصد بازسازي  حتي وقتي نمودند؛ مي
  46. بود، كمك گرفتنداقامت گزيده در مكه واي در جده نجات يافته بود  شده

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

المللي آن روز قرار بگيرد،  مركزي پيشرفته در تجارت بين براي اينكه ،آسيا واقع شده بود
ردم مكه به تجارت م به ويژه ستان عربةجزير شبهبسياري از شهرنشينان . آمادگي داشت

ا زندگي مشغول بودند و جايگاه ممتاز در تجارت داشتند و از آنجا كه در جوار خانة خد
كردند، در نزد عربها از جايگاه خاصي برخوردار بودند بنابراين، كسي به جان و مال  مي

  : منت را در قرآن بيان نموده استكرد و خداوند اين و تجارتشان تعرض نمي
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ايم در حالي كه از دور و بر آنان مردم  اند كه ما حرم امني قرار داده مگر نديده«
  »!ورزند؟ آورند و به نعمت خدا كفر مي شوند؟ آيا به باطل ايمان مي ربوده مي

و كوچ و سفر بزرگ و معروف ل، دقريش عالوه بر سفرهايي در ايام مختلف سا
 به شام و اين سفرها هر چند با ي به يمن و كوچ تابستانيچ زمستانوك حركت و: داشتند

 .شد  اموال مردم به غارت برده مي،گرفت، اما در ساير مناطق امنيتي كامل صورت مي
  :فرمايد هم تابستاني و زمستاني ميخداوند در مورد دو سفر م
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  )4 – 1 ،قريش(  
بازرگاني به سوي (به خاطر انس و الفت ايشان به كوچ زمستاني و تابستاني «

پروردگاري كه ايشان را از .  بايستي پروردگار اين خانه را بپرستند)يمن و شام
  ».شان داده استكگرسنگي رهانيده و خورا

هاي عطرو كنجد و شير و ادويه و خرما و چوب و عاج و مهره و پوست و  قافله
هاي ابريشمي و اسلحه و ديگر صادرات و واردات جزيره عربي  لباسهاي چيني و پارچه

ها و كشمش و زيتون  بردند و از آن مناطق با بار گندم و دانه ديگر مناطق ميرا به شام و 
مردم يمن به تجارت معروف بودند و . گشتند هاي شامي به جزيره عربي باز مي و پارچه

كردند و به سواحل آفريقا، هند، اندونزي، سوماترا و  آنها در دريا و خشكي فعاليت مي
اين تاجران بعد از . نمودند قيانوس هند سفر ميديگر كشورهاي آسيايي و جزيره ا

  .پذيرش اسالم، در نشر آن در اين كشورها نقش بسزايي ايفا كردند
 از يهوديها به اعراب كلهداد و ستد براساس ربا رواج داشت و شايد اين بيماري م

دادند و گاهي صد   اشراف و مردم عرب معامالت ربوي انجام مي.47سرايت كرده بود
عكاظ، ذوالمجاز و : رهاي معروف اعراب عبارت بودند ازبازا. 48گرفتند هره ميدرصد ب
ده در عكاظ قعاعراب از آغاز ماه ذي ال: گويند دگان آگاه از اخبار مكه مينويسن. مجنه

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

كشيدند و با ورود اسالم دادوستد در اين  در عرفه و مني از خريد و فروش دست مي
  :ز شمرده شد و خداوند متعال فرموداي آنان مباح و جايرمكانها ب
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گناهي بر شما نيست اينكه از فضل پروردگار خود برخوردار شويد و هنگامي «

وان شديد، خدا را در نزد مشعر الحرام ياد كنيد و همان گونه كه كه از عرفات ر
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اگرچه پيش از آن از گمراهان بوده . شما را رهنمون كرده است، او را ياد كنيد
  ».باشيد

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

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

  49.شد براي ادب و لغت عربي اندوخته مي
  

  وضعيت اجتماعي
 و اجدادي بنا شده بود و در حسب و نسب و ءپاية سنتها و عادات آبازندگي اعراب بر 

ماعي توان حالت اجت اي بودند كه مي روابط اجتماعي و فردي داراي قوانين عرفي ويژه
  :آنها را اين گونه خالصه كرد

  فتخار بيش از حد به حسب و نسب  ا-1
قبل از اسالم با ديگران اعراب براي حفظ نسب خود اهميتي خاص قائل بودند بنابراين، 

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

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

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

آمد بنابراين، ظهور يك شاعر در قبيله، براي آنها بيش از هر چيز،  به حساب مي
  .آفرين بود شادي
   زن در جامعه عربي-3

شد و پسر  ارزش بود و به ارث برده مي ها مانند كااليي بي ي از قبيلهزن در بسيار
 ازدواج نمايد و اين ، البته غير مادرش،توانست بعد از مرگ پدرش با زن پدر تر مي بزرگ
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 پدر را از ازدواج باز دارد تا اينكه اسالم ازدواج پسر با زن پدر حق را نيز داشت كه زنِ
  :زل شدو اين آيه نا 50را حرام نمود

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™ 44 44 
………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù $$$$ \\ \\FFFF øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �   ) ،22نساء(  
ار كاند؛ چرا كه اين  و با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنها ازدواج كرده«

مگر آنچه . بغوض بوده و روش بسيار نادرستي استعمل بسيار زشتي است و م
  ».)و در زمان جاهليت بوده است(گذشته است 

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

داشتند بنابراين، دختران و زنان وكودكان از ارث محروم بودند و محروم بودن آنان از 
كردند تا اينكه اوس بن ثابت، در زمان پيامبر  ارث، عرف و سنتي بود كه به آن عمل مي

 كه وارثان ،دو پسر عمويش. درگذشت و دو دختر و يك پسر به جا گذاشت � اكرم
زن اوس بن ثابت به آنها . شتندمام ارث را براي خود بردا آمدند و ت،پدري او بودند

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

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

  :فرموده الهي در اين مورد نازل شداينكه 

� ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ xx xx8888 tt tt���� ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

xx xx8888 tt tt���� ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ss ss%%%% çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu$$$$ èè èèYYYY xx xx.... 44 44 $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ $$$$ ZZ ZZÊÊÊÊρρρρ ãã ãã���� øø øø���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   
  )7نساء، (  
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براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي «
را ك سهم هر ي. گذارند، سهمي است؛ خواه آن تركه كم باشد و يا زياد مي

  ».نيده استخداوند مشخص و واجب گردا
 توانايي جنگيدن، كار و فعاليت و دفاع در مقابل  اينكهعربها داشتن دختر را به دليل

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

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

  : چنين بيان كرده است،شد مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± çç çç0000 ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ss ssßßßß ………… çç ççµµµµ ßß ßßγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ #### tt ttŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ çç çç0000 ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã AA AAχχχχθθθθ èè èèδδδδ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& 

………… çç ççµµµµ ”” ””™™™™ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uu$$$$ —— ——IIII9999 $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† �   )،59 – 58 نحل(  
گرديد و  شد، صورتش سياه مي و هنگامي كه به يكي از آنان مژده دختر داده مي«

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

چه قضاوت ! دختر را نگاه دارد و يا او را در زير خاك زنده به گور سازد؟ هان
  ».كردند بدي كه مي

 آنان را به ،قرآن. دادند گناه را ترجيح مي بيشتر آنها، زنده به گور كردن دختران بي
  :خاطر اين عمل زشت مورد اعتراض و نكوهش قرار داده و فرموده است 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ää ääοοοο yy yyŠŠŠŠ………… ââ ââ öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÍÍ ÍÍ×××× ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 55 55==== // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% �   ) ،9 - 8تكوير(  
و وقتي كه از دختر زنده به گور شده سؤال شود كه به كدام گناه كشته شده «
  »ت؟اس

كشتند،  عالوه بر مورد فوق، برخي فرزندان خود را به دليل فقر و يا از ترس فقر مي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛اما با ورود اسالم اين كار حرام و ممنوع گرديد

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ (( (( �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( 
ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ïï ïï∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99,,,,≈≈≈≈ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ßß ßß óó óóssss ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 
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öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ss ssÜÜÜÜ tt tt//// (( (( 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? šš šš[[[[ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   ) ،151انعام(  
. بگو بيائيد تا آنچه را كه پروردگارتان برايتان حرام قرار داده است، تالوت كنم«

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

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

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

  :فرمايد و همچنين خداوند مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô±±±± yy yyzzzz 99 99,,,,≈≈≈≈ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ öö öö//// ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss%%%% 

tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅzzzz #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... �   ) ،31اسراء(  
ما به آنها و هم به شما . ستي نكشيددو فرزندان خود را از ترس فقر و تنگ«

  ».همانا قتل آنان گناه بزرگي است. دهيم روزي مي
كردند و كساني مانند زيد بن عمرو  ه به گور نميها نيز دختران را زند برخي از قبيله

گذاشتند و  ها به زن احترام مي  برخي ديگر از قبيله52دانستند بن نفيل اين كار را زشت مي
شدند، زن آزاد عرب از اينكه با كسي غير از شوهرش  نظر او را در ازدواج جويا مي

 بود و دنبال جنگجويان هاي بارز آن ورزيد و شجاعت از نشانه  ابا مي،همبستر شود
 ؛كرد نمود و در صورت نياز در جنگ شركت مي كرد و آنها را تشويق مي حركت مي

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

  53.حال پاكدامن بود
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  نكاح -4
ازدواج در عهد جاهليت به چندين روش متعارف بود كه انجام آن را بر يكديگر عيب 

ازدواج در جاهليت، به چهار شيوه صورت : گويد  مي � چنانكه عايشه؛گرفتند نمي
  شيوة اول همان ازدواجي بود كه امروزه در ميان مردم معمول است كه مرد؛گرفت مي

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

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

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

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

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

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

  .باشد و او نيز راهي جز پذيرفتن فرزند نداشت متعلق به تو مي
مهاي خاصي روي بام چرپچهارمين شيوة ازدواج از اين قرار بود كه بعضي از زنان 

 براي او مانعي از نظر آميزش ترف كردند و هر كس نزد آن زن مي نصب ميهايشان  خانه
آوردند، او را به يكي از كساني كه  بعد از اينكه فرزندي به دنيا مي. جنسي وجود نداشت

  .دادند با او آميزش كرده بودند و از نظر قيافه با نوزاد شبيه بود، نسبت مي
ل از ورود اسالم چنين بود، اما اسالم اوضاع اجتماعي جامعة دوران جاهليت تا قب

  54.تنها يك نوع ازدواج را جايز دانست و سه نوع ازدواج ديگر را باطل نمود
اند كه عايشه بيان  برخي از علما انواع ديگري از ازدواجهاي جاهلي را بيان كرده

  :د در قرآن به آن اشاره نموده استكه خداون) خدن(نكرده است، مانند نكاح 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ãã ããΒΒΒΒ 55 55ββββ#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& �  
                                                           

 .5127بولي، شماره  ح باب النكاح اال، كتاب النكابخاري -54
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اعقيدة آنها بر اين بود كه اگر روابط زن و مرد پوشيده انجام بگيرد، اشكالي ندارد، ام 
. تر است تا ازدواج به صورت آشكارا مورد نكوهش است و اين كار به زنا نزديك

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

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

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

 اما 57اي نداشت شماري ازدواج نمايد و هيچ حد و اندازه توانست با زنان بي مرد مي
اسالم تعدد زوجات را حرام دانست و در صورتي كه شوهر بتواند مخارج آنها را تأمين 

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

همچنين اعراب در دوران جاهليت به رفتار عادالنه ميان زنان پايبند نبودند و . بسنده كند
تار عادالنه و مناسب كردند اما با ورود اسالم، خداوند به رف حقوق زنان را پايمال مي

  58.كردند توصيه فرمود و براي آنها حقوقي مقرر كرد كه هرگز چنين تصوري هم نمي
   طالق-5

 زنش ،مرد. اعراب در هنگام طالق دادن زنان خود، پايبند تعداد معيني در طالق نبودند
ين كرد و در صدر اسالم به هم كرد و براي هميشه چنين مي داد و مراجعه مي را طالق مي

  :نكه خداوند، اين آيه را نازل كردشد تا اي شيوه عمل مي

� ßß ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§[[[[ ss ss∆∆∆∆ (( (( 88 888888$$$$ || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù >> >>∃∃∃∃ρρρρ áá áá\\\\ ÷÷ ÷÷èèèè oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77xxxxƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô££££ ss ss???? 99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ 

yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø���� ÅÅ ÅÅzzzz �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 
                                                           

 .15، ص 9، ج فتح الباري -55

 .90، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهة السير-56

 .24، 25، ص  تحليليه لشخصيه الرسول محمدةدراس -57

 .88، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهةالسير -58
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ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰ yy yyèèèè tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )229بقره، (   � ####$$
اي شايسته و يا رها  بعد از آن يا نگهداري به گونه. دوبار است) رجعي(طالق «

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

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

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

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

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

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî 33 33 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

$$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyèèèè yy yy____#### uu uu$$$$ tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss ssßßßß ββββ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 
yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ßß ßß]]]] ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ uu uu;;;; ãã ããƒƒƒƒ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   ) ،230بقره(  

شود مگر اينكه با شوهري ديگر  رايش حالل نميبعد از آن اگر طالقش داد، ب«
ازدواج بكند؛ اگر او طالقش داد، پس بر آنان باكي نيست كه دوباره با هم 

توانند حدود خدا را رعايت بكنند و اين حدود  ازدواج بكنند؛ اگر به گمانشان مي
  ».دارد  بيان مي،دنكن ك ميردانند و د خداوند است كه براي ملتي كه مي

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

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

  :فرمايد خداوند مي. شوهر كفاره بپردازد
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� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ      ∅∅∅∅ èè èèδδδδ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 #### \\ \\���� xx xx6666ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã———— uu uuρρρρ 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;;θθθθ àà àà���� yy yyèèèè ss ss9999 ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉ″″″″ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ ¢¢ ¢¢™™™™ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ 44 44 öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ šš ššχχχχθθθθ ÝÝ ÝÝàààà tt ttããããθθθθ èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt���� öö ööηηηη xx xx©©©© ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttGGGG tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 

ββββ rr rr&&&& $$$$ ¢¢ ¢¢™™™™ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  
  )4 - 2مجادله، (  

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

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

اي  شوند بر آنان است كه برده اند، پشيمان مي خواهند برگردند و از آنچه گفته مي
است كه به شما داده اين درس و پندي . آزاد كنند قبل از اينكه جماع بكنند

هر كس نتوانست، پس دو ماه . كنيد شود و خدا آگاه از آن چيزي است كه مي مي
شت سر هم روزه بگيرد قبل از آميزش جنسي و هر كس نتوانست، پس شصت پ

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

  ».است
   جنگها، يورشها و غارتها-6

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

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

و تغلب به خاطر شتر فردي به نام جرمي كه همسايه بسوس دختر منقذ، خاله جساس 
 براي شترانش مكان خاصي را قرق ، سردار قبيله تغلب،كليب. بن مره، بود در گرفت
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او شتر جرمي را در چراگاه شتران خود مشاهده كرد و به سوي آن شتر تير . كرده بود
جساس وقتي اين حالت را ديد .  داد و فرياد كرد و بسوس شيون سر دادانداخت، جرمي

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

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

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

همچنين . 60خاطر آن جنگ و خونريزي شديد در گرفت و تا چندين سال ادامه يافت
توان به جنگهاي بين اوس و خزرج در زمان جاهليت اشاره نمود، آنان با وجود اينكه  مي

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

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

  61.به عهده بگيرند
 در دوران جاهليت به قصد چپاول اموال و به اسارت نيزقبايل نزاع و درگيري ميان 

مانند زيد بن حارثه كه يك عرب آزاد بود و سلمان (گرفتن مردان آزاد و فروختن آنها 
اي  گرفت، اما با ورود اسالم در منطقه به گونه انجام مي) فارسي كه فارسي آزاد بود

رفتند و جز از خدا و  ميآرامش و امنيت حاكم شد كه زن و مرد از صنعا به حضرموت 
  62.اينكه گرگ، گوسفندانشان را بخورد، بيمي نداشتند
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  خواندن و نوشتن
 بيسواد و جاهل ي اهل علم و دانش نبودند؛ بلكه انسانهايعربها مانند يهوديان و نصرانيان

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

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

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

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

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

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

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

: ن بيعت بگيرد خطاب به آنان فرموداست كه پيامبر بعد از فتح مكه وقتي خواست از زنا
: د دختر عتبه و همسر ابوسفيان گفتهن. با خداوند شريك نگيريد و دزدي و زنا نكنيد

  64!كند؟ مگر زن آزاده زنا مي
 تمامي اعراب پايبند اصول اخالقي نبودند؛ بلكه پس اين بدان معني نيست كه

بسياري از آنان از زنا، خوردن شراب، ريختن خون ديگران، ظلم نمودن، خوردن مال 
 و داراي خصلتهاي نيك و ويژگيهاي 65نمودند يتيم و از داد و ستد براساس ربا پرهيز مي

دوش بگيرند و از ارزشمندي بودند كه آنها را شايسته ساخت كه پرچم اسالم را به 
  : توان به امور ذيل اشاره كرد ه ميجمله عادتها و ويژگيهاي ارزشمند و پسنديد
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   ذكاوت و هوشياري-1
اعراب از قلبهايي بدون كينه برخوردار بودند و فلسفه، خرافات و سفسطه كه زدودن آن 

رده از دلها مشكل است آن طور كه در ملتهاي هندي، رومي، يوناني و فارسي نفوذ ك
ترين  ي حمل بزرگاگويا دلهاي اعراب از قبل بر. بود، در دلهاي عربها نفوذ نكرده بود

  . رسالت الهي يعني دعوت اسالمي، آماده شده بود
ترين ملت عصر خود شناخته شدند و از آنجا كه قدرتهاي فكري و  اعراب با حافظه

نتيجة  هاي بي مجادلههاي خيالي و  استعدادهاي فطري و طبيعي آنان قبالً در فلسفه
، لذا اسالم، استعداد، 1بيزانسي و مذاهب پيچيده كالمي صرف نشده و از بين نرفته بود

ن احافظه و هوشياري آنها را در راه دين به كار بست و گستردگي ادبيات و نعمتهايش
وقتي عسل هشتاد، روباه . باشد دليلي بر استعداد فوق العاده و قوت حافظه آنها مي

، شير پانصد، شتر نر هزار و همچنين شمشير، داراي نامهاي متعدد و فاجعه دويست
اي قوي و  چهار هزار نام داشته باشد شكي نيست كه يادگيري همه اين اسمها به حافظه

  2.ذهني مستعد نيازمند بوده است
هوشياري و تيزهوشي آنها تا حدي بود كه نه تنها با تلفظ؛ بلكه با اشاره نيز مطالب 

  3.هاي زيادي بر اين مطلب گواه است فهميدند و مثالها و نمونه ميرا 
   سخاوت و بزرگواري-2

سخاوت و بخشش، ريشه در اخالق عربها داشت؛ حتي اگر فردي از آنها جز يك اسب 
نمود، بعضي تنها به غذا  يا شتر نداشت، با آمدن مهمان شتابان اسب يا شترش را ذبح مي

. دادند ردند؛ بلكه حيوانات وحشي و پرندگان را نيز خوراك ميك دادن انسانها اكتفا نمي
  4.بردند المثل بود و كاروانيان خبر آن را به هر سو مي چنانكه سخاوت حاتم طائي ضرب
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  يگ شجاعت و مردان-3
براي آنان مرگ در نبرد از مرگ بر روي بستر، .  اهل شجاعت و جوانمردي بودند،اعراب

قبل از او پدر و : گفتند شد، با افتخار مي  كشته ميدر نبردخوشايندتر بود و اگر كسي 
ها و زير سايه  و به خدا سوگند، ما با سر نيزه! اند برادر و عمويش نيز كشته شده

  .شمشميرها خواهيم مرد
 پايمال كردن حق ضعيف ،عربها فطرتاً انسانهايي با شهامت و دلير بودند بنابراين

شد، پناهش  دانستند و هر كس نزد آنان پناهنده مي توسط قوي را امري ناشايست مي
  .دانستند ندادن به چنين شخصي را خواري و ذلت مي دادند و پناه مي
   عشق آزادي و نپذيرفتن ذلت و خواري-4

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

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

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

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

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

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

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

  : گفت سرود كه خطاب به پادشاه مي
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ايم؟  ترساني؟ چه زماني ما كلفت مادرت بوده كني و مي ما را آهسته آهسته تهديد مي
پذيريم كه ذلت را در   بگويد ما نمياگر پادشاه حق مردم را زير پا نمايد و به آنها زور

  1.ميان خود قرار دهيم
  گويي  وفاي عهد و صراحت و صداقت-5

دانستند و به عهد و پيمان خود وفادار بودند؛ از اين رو براي  دروغگويي را عيب مي
 و � ر چند درگيري ميان پيامبر اكرمه. پذيرش اسالم گواهي دادن زباني آنان كافي بود

 را از ابوسفيان �  اكرمرواج داشت، اما وقتي هرقل خصوصيات پيامبرقريش به شدت 
رداخت و دربارة اين امر  پ� پرسيد، او با كمال صراحت به بيان ويژگيهاي پيامبر اكرم

. 2گفتم ترسيدم كه دروغي به من ثبت شود و اگر نه در مورد او دروغ مي مي: چنين گفت
اگر فردي از آنان سخني بگويد «: ي عربها گفتدارنعمان بن منذر به كسري در مورد وفا

اي بنمايد، پس آن گرهي است كه براي باز كردن آن مگر جانش را بگيرند و اگر  يا اشاره
. شود اش نقض و تحقير نمي شود و ذمه كس چوبي را رهن بگذارد، رهن او پذيرفته مي

و پناهنده شده است، حاضر اند كه اگر به فردي از آنان خبر برسد كه فالني به ا آنها چنين
همان طور كه اگر . اش را در راه حفاظت آن شخص از دست بدهد  شود كه تمام قبيله مي

  3».رساند شود، تمام قبيله آن شخص را به قتل ميفردي با پناهندة او درگير 
 با ورود اسالم وفاداري  ودار در عربها بود وفاداري از خصوصيات اخالقي ريشه

و سويي سالم و درست سوق داده شد و پناه دادن به برده، خائن و اعراب به سمت 
ه د، امري نادرست شمردوخويشاوندان و داراي مقام بزرگي بگزار، هر چند از  بدعت
خداوند لعنت كند كسي را كه خائن «:  در اين مورد فرموده است�  و پيامبر اكرمگرديد

  4».گزاري را پناه بدهد و بدعت
: نمايد، داستان حارث بن عباد است  داللت بر وفاداري عربها مياز داستانهايي كه

حارث بن عباد، قبيلة بكر را براي جنگ با قبيلة تغلب و رهبرشان مهلهل كه پسر وي (
به . شناخت  مهلهل را به اسارت گرفت، اما او را نميحارث،. را كشته بود، بسيج كرد
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با : مهلهل گفت. كنم دهي تو را رها ميباگر مهلهل بن ربيعه را به من نشان : وي گفت 
مهلهل بعد . بندم من عهد ببند كه اگر او را به تو نشان دادم مرا رها كني، گفت عهد مي
 شايستة تقدير و ياز اينكه خود را معرفي كرد، حارث او را آزاد كرد و چنين وفاداري

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

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

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

. ميرد بهتر از كسي است كه نجات بيابد و فرار بكند فرد معذوري كه مي! اي گروه بكر«
دهد و شكيبايي از عوامل   نجات نمي انسان را از دست سرنوشت،احتياط و پرهيز
 مرگ را بايد پذيرفت نه ذلت را، به استقبال مرگ رفتن بهتر از فرار از آن .پيروزي است

! اي آل بكر. در سينه بهتر از زخم خوردن در پشت و كمر استاست، زخم نيزه خوردن 
كر توسط خالصه بنو ب» .1اي نيست بجنگيد؛ چراكه از مرگ و مصيبت راه گريز و چاره

دانست و در راه وفاداري به پيمان  ارزش مي اين مرد كه زندگي با ذلت و خواري را بي
  .خود، از مردن باكي نداشت، توانستند كه مردم ايران را در محل ذي قار شكست دهند

   حوصله و آرامش، بردباري-6
كند  ذهن و انديشه را دند؛ چراكه معتقد بودند، پرخوريكر از پرخوري پرهيز مي

  .نمايد مي
  : شاعرشان گفته است

  الزاد لم اكنمدت االيدي الي  اذا
  

  2باعجلهم اذا اجشع القوم اعجل  
  

شود من، قبل از همه با عجله دست دراز  هنگامي كه دستها به سوي توشه و غذا دراز مي«
  ». چنين استافراد حريصكنم؛ زيرا خصوصيت  نمي

يي در سختيها زبانزد بود و شايد علّت اين ا و شكيباتهتوانايي اعراب در تحمل مشق
توانايي به دليل زندگي در سرزمين و بياباني خشك و بدون آب و كشتزار بود بنابراين، 
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گرمي و . باال رفتن بر كوههاي دشوار و حركت در گرماي ظهر را تجربه نموده بودند
ورد و بعد از آ سردي راه و دوري مسافت و گرسنگي و تشنگي آنها را از پاي در نمي

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

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

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

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

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

ورزيدند و حق همسايگان را به ويژه زنان را رعايت   ابا مييانو از حمله به زخم
 چنانكه شاعرشان ؛دادند كردند و آبرو و حيثيت كسي را مورد تعرض قرار نمي مي
  : گويد مي

   جارتيغض طرفي ان بدت ليو أ
  

  واهاأحتي يواري جارتي م  
  

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

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

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

ن و عدالت عدالتي بود، سرشار از ايما فتح نموده و پس از آنكه آكنده از كفر و بي
ها ساختند و بعد از يكردند و بعد از آنكه زشتيها آن را فرا گرفته بود، مملو از خوب مي

  2.اينكه جهان مملو از بدي و زشتي بود آن را از خير و خوبي پر كردند
                                                           

 .97 - 96، ص 1، ابي شهبه، ج السيره النبويه -1

 .97، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهةيرالس -2
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توان يكي از  چنين بود، پس آن را مياوضاع اجتماعي و اخالقي اعراب قبل از اسالم 
ي برگزيده شد كه در مقايسه ا  نيز در جامعه� پيامبر اكرم. ستبهترين جوامع آن روز دان

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

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

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

                                                           

 .14، حسن البنا، ص نظرات في السيره-1



 



 

  

  

  

  

  

  هارمفصل چ
  

  اوضاع ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي اعراب
  

خواست خداوند بر اين بود تا بر جامعة انـساني احـسان نمايـد و آن را بنـوازد؛ چراكـه                     
قبـل از بيـان مـيالد و        .  فرا رسيده بود   �  اكرم زمان نجات بشر با فرارسيدن مبعث پيامبر      

 عطرآگين قبـل از بعثـت پيـامبر         پرورش آن حضرت و حمايت خداوند از وي و سيرت         
 عاليـم و حـوادث بزرگـي كـه پـيش از مـيالد وي اتفـاق افتـاده اسـت                       بيان  به � اكرم
اي روشـن و      اتفاقاتي كه قبل از والدت آن حضرت پديـد آمـد، بيـانگر آينـده              . پردازم مي

ه چنين بوده و هست كه گشايش و فـرج بعـد            رقانون خداوند هموا  درخشان بود؛ چراكه    
  1. و روشني بعد از تاريكي و آساني بعد از سختي فراهم خواهد گرديداز سختي
تـوان بـه حـوادث      مـي  اتفاق افتاد � اكرم پيامبرترين حوادثي كه قبل از ميالد از مهم

  : ذيل اشاره كرد
  : )جد پيامبر( عبدالمطلب  حفر چاه زمزم توسط-1

، روايـت صـحيحي در      يه النبو ةصحيح السير شيخ ابراهيم علي در كتاب ارزشمند خـود،         
ـ                ان نمـوده   مورد داستان حفر چاه زمزم توسط عبدالمطلب به نقل از علي بن ابي طالب بي

 خوابيـده بـودم كـه در        هگويـد مـن در حجـر        عبدالمطلب مي : است كه از اين قرار است     

                                                           

 .51، جزائري، ص هذا الحبيب يامحب -1
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خواب ديدم شخصي نزد من آمد و گفت طيبه را حفر كن، گفتم طيبه چيست؟ سپس آن                 
  .مرد رفت

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

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

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

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

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

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

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

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

د، تعيـين   رك  زني كاهن از قبيله بنو سعد بن هذيم كه در شام زندگي مي            سرانجام،  . برويم
  .شد

عبدالمطلب همراه با افرادي از قبيلة بني اميه و قريش به قصد شام حركت كردنـد تـا        
. آبي كه گروه عبدالمطلب همراه داشتند تمـام شـد         . اينكه در اثناي راه به كويري رسيدند      
. و يقين كردند كه جز مرگ راه ديگري در پيش ندارند          آنها شديداً تشنه و درمانده شدند       

عبـدالمطلب  . هـا خـودداري كردنـد     ديگر نيز به علّت كمبود آب از دادن آب بـه آن           قبايل  
اي بـراي خـود بكنـيم و چـون            به نظر من هر يك اكنون كه قدرت داريـم، چالـه           : گفت

و خاك بريزد تا اينكه در      اي كه كنده است، بيندازد        مرديم، هر كه زنده بود، او را در چاله        
ماند كه بهتـر      ماند، بدين صورت جسد يك نفر روي زمين باقي مي           آخر يك نفر باقي مي    
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اي   آنها پذيرفتند و هر كس براي خود، چالـه        . است از اينكه اجساد همه روي زمين بماند       
بـه  : انش گفـت  سپس عبدالمطلب بـه يـار     . حفر كرد و به انتظار مرگ در كنار آن نشست         

كنيم   دهيم و نه به سويي حركت مي        سوگند اين گونه كه ما خود را تحويل مرگ مي         خدا  
شايد خداوند در سرزميني بـه مـا آبـي          . انديشيم، بيانگر ناتواني ما است      اي مي   و نه چاره  

وقتي عبدالمطلب، شترش را حركت داد، ناگهان از زيـر سـم            . ارزاني نمايد، حركت كنيم   
. عبدالمطلب تكبير گفت و همراهانش نيز تكبير گفتند       . اي شيرين جوشيد    همشترش، چش 

سپس عبدالمطلب از شتر پايين آمد و آب نوشيد و همراهـانش نيـز آب نوشـيدند و بـا                    
هـاي قـريش را كـه         ن پر از آب شـد، سـپس قبيلـه         اخود آب برداشتند تا اينكه ظرفهايش     

 آنهـا آب برداشـتند،      .بياييـد، آب برداريـد    : حوال اينها بودند، صدا كرد و گفت      گر ا   نظاره
به خدا سوگند، خداوند به نفع تو قـضاوت كـرد و سـوگند خوردنـد كـه                  : سپس گفتند   

كسي كه در اين بيابان اين آب را به تو          . هرگز در مورد زمزم با تو مخاصمه نخواهيم كرد        
پس پيروزمند و موفـق بـه آب خـود          . داد، همان كسي است كه زمزم را به تو داده است          

گويد اين چيزي     ابن اسحاق مي  . لمطلب برگشت و آنها نيز همراه اوبازگشتند       عبدا .برگرد
  1.است كه از علي بن ابي طالب در مورد زمزم به من رسيده است

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

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

دهد و اگر بنوشي كـه تـو را سـير             آن را بنوشي كه تو را شفا دهد، خداوند تو را شفا مي            
ات رفـع     نمايد و اگر آن را براي رفع تشنگي بنوشي، تـشنگي            خداوند تو را سير مي    كند،  
  2».شود و زمزم ضربة جبرئيل و نوشيدني اسماعيل است كه خداوند به او داده است مي

                                                           

 تحقيق 25، 24، ابن اسحاق، ص السير و المغازي – 15، 142، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -1

ماع فسنده صحيح و له شاهد و صرح ابن اسحاق بالس. 93 – 95، ص 1، بيهقي، جالدالئل –سهل زكار 

 .مرسل من الزهري فالحديث صحيح عن طريق البيهقي و ابن هشام

  .158، ص 1، ج  الصحيحهة النبويةالسير -2
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 كـه از حفـاظ متـأخرين        ،حـافظ دميـاطي   : محمد ابوشهبه رحمه اهللا گفته اسـت      شيخ  
ح قـرار داده و حـافظ عراقـي نظـر او را             را صـحي  » زمزم لما شرب له   ماء  « حديث   ،است

  1.درست دانسته است
  : داستان اصحاب فيل-2

اين واقعه در قرآن و سنت به ثبت رسيده و تفاصيل آن در كتابهاي سيرت و تاريخ آمـده                   
  : فرمايد خداوند در اين مورد مي. دان است و مفسران آن را در كتابهايشان ذكر كرده

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† öö öö//// èè èèφφφφ yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

99 99≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã #### ·· ··$$$$ öö öö>>>> ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt tt//// rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö���� ss ss???? ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yy∨∨∨∨ ÏÏ ÏÏtttt ¿¿ ¿¿2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ dd dd∨∨∨∨ ÅÅ ÅÅ™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè pp ppgggg mm mmaaaa 77 77#### óó óóÁÁÁÁ yy yyèèèè xx xx.... ¥¥ ¥¥ΑΑΑΑθθθθ àà àà2222 ùù ùù'''' ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   )5-1، فيل(  
مگـر توطئـة آنـان را نـاموفق         . آيا نديديد پروردگارت با صاحبان فيل چه كـرد        «

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

  
   �يل از ديدگاه پيامبر اكرماهميت حادثة اصحاب ف

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

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

عادتي هم ندارد؛ بلكه همان كس كه فيل ابرهه را از رفتن باز داشت، اين شتر را نيز بـاز                    
  .داشته است
 در مـورد واقعـة اصـحاب فيـل چنـين آمـده اسـت                 ابوحاتم،  النبويه ةالسيردر كتاب   

» صـنعا «او كليـسايي در     . پادشاهي حبشي بر يمن چيره شده بود كه ابرهـه نـام داشـت             «
نام نهاد و با ساختن اين معبد قصد داشت تا حج گزاران عـرب              ) قليس( و آن را     ساخت

. را به سوي آن معبد متوجه كند و سوگند خورد كه به كعبه بـرود و آن را منهـدم سـازد                     
با افرادي از قومش به جنگ ابرهه رفت و بـا           » ذو نفر «پادشاهي از پادشاهان حمير به نام       

                                                           

 .13، حافظ العراقي، ص مقدمه ابن الصالح و شرحها -1
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: وقتي ذو نفر را نزد او بردند گفت       . كست داد و دستگير كرد    او جنگيد، اما ابرهه او را ش      
. مرا مكش؛ زيرا زنده نگاه داشـتن مـن برايـت از كـشتنم بهتـر خواهـد بـود                   ! اي پادشاه 
 ابرهه او را زنده گذاشت و به او اعتماد كرد، سپس ابرهه راه خود را بـه سـوي                    ،بنابراين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرستم تا    ه است؟ اما فرمانرواي لشكر فيل را مي        چه كاري از دستش ساخت     ،شود  كشته مي 
نزد پادشاه برايت سفارش نمايد و جايگاه و مقام تو را نـزد او بـاال ببـرد و كـسي را بـه                        
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اين مرد، سردار قريش و صاحب چشمة مكه است كه مـردم را             : دنبال او فرستاد و گفت    
 از شـتران او را       دويـست شـتر    ،پادشـاه . دهـد   غذا و حيوانات را در كوهها خـوراك مـي         

او نـزد ابرهـه     . نجـام ده  تصاحب كرده است، اگر از دستت كاري ساخته اسـت بـرايش ا            
در آباديهـا،  . اي پادشاه اين مرد سردار قريش و صاحب چشمة مكه اسـت           : رفت و گفت  

خواهـد و قـصد جنـگ         دهد، اجـازة ورود مـي       مردم را و در بيابانها، حيوانات را غذا مي        
دالمطلب مرد تنومند و خوش اندامي بود وقتي ابرهه او را ديد، مورد             از آنجاكه عب  . ندارد

پسنديد كه عبدالمطلب در كنارش بر تخت او بنـشيند و نيـز               احترام قرار داد و چون نمي     
پسنديد كه عبدالمطلب بر زمين بنشيند و او بر تخت باشد بنـابراين، خـود از تخـت                    نمي

مـال  ! اي پادشـاه  : عبـدالمطلب گفـت   .  نشست طلب بر زمين  پايين آمد و همراه با عبدالم     
وقتـي تـو را ديـدم       : پادشـاه گفـت   .  را به من باز گردان     اي، آن   زيادي از مالهايم را گرفته    

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

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

شـما بدانيـد و     : طلب گفت عبدالم. نمايدتواند آن را از شر من حفاظت          نمي: ابرهه گفت   
بعـد از آن عبـدالمطلب ايـن    . هه دستور داد شتران عبدالمطلب را به او بازگرداننـد      ابر. او

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

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

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

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

ن بـر   چـو . پاهايش و يك سنگ در منقارش، سنگها به اندازه دانه نخود و عـدس بودنـد               
خورد   اين سنگ كوچك به هيچ كس نمي      . فراز لشكر رسيدند، سنگها را بر آنان انداختند       

يـن مـورد    در ا . ها به همة آنان، اصابت نكرد       البته سنگريزه . كرد  مگر اينكه او را هالك مي     
  :خداوند متعال فرموده است



77  ترين وقايع تاريخي قبل از بعثت مهم

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† öö öö//// èè èèφφφφ yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

99 99≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã #### ·· ··$$$$ öö öö>>>> ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt tt//// rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö���� ss ss???? ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yy∨∨∨∨ ÏÏ ÏÏtttt ¿¿ ¿¿2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ dd dd∨∨∨∨ ÅÅ ÅÅ™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè pp ppgggg mm mmaaaa 77 77#### óó óóÁÁÁÁ yy yyèèèè xx xx.... ¥¥ ¥¥ΑΑΑΑθθθθ àà àà2222 ùù ùù'''' ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   )5-1، فيل(  
سپاهيان ابرهه در هنگام برگـشت      . خداوند، ابرهه را به بيماري شديدي دچار ساخت       

افتـاد و بـه دنبـال آن مـدتي            انگشتان ابرهه مي  . دادند   خود را از دست مي     يكي يكي جان  
آمد تا اينكه به يمن رسيد و در ميان كـساني از همراهـانش كـه مانـده                    خون و چرك مي   
  1.اي حقارت آميز در گذشت بودند، به گونه

كند كـه عبـدالمطلب بـه         ابن هشام به نقل از ابن اسحاق در سيرة خود چنين بيان مي            
لقة دروازة كعبه چسبيد و با گروهـي از قـريش شـروع بـه دعـا كردنـد و از خداونـد                       ح

عبدالمطلب در حالي كه حلقـه      . خواستند تا آنها را در برابر ابرهه و لشكرش ياري نمايد          
  :گفت كعبه را در دست گرفته بود ميدروازه 
نـان در  لـشكر آ ! خدايا. دست بندگانت، جلوگيري كنه از هتك حرمت كعبه ب  ! خدايا

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

هـا و شـكافهاي       دروازة كعبه را رها كرد و با ديگر افراد قريش به دره           سپس حلقة   
  2.ادث بعد از آن ماندندكوهها پناه بردند و در انتظار ورود ابرهه و حو

  
  درسهايي از حادثه فيل

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

ـ        . شمردند  بر آن مقدم نمي    ار بـه جـا مانـده از آيـين          اين جايگاه و اهميت كعبه بيـانگر آث
  .باشد ابراهيم و اسماعيل عليهما السالم مي

. كردنـد  تعظـيم مـي   ورزي مسيحيان با مكه و عربها كه اين بيت را     حسادت و كينه   -2
بنابراين، ابرهه خواست با ساختن كليساي قليس، عربها را از تعظيم كعبه منصرف نمايـد               

                                                           

 .37 – 30، ص 1، ابن كثير، ج النبويهة السير – 39، 34، ابي حاتم السبتي، ص  النبويهةالسير -1

 .91 – 84، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -2
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ترساندن استفاده كرد، اما عربها امتناع ورزيدند       هاي تشويق و      و با وجود اينكه او از شيوه      
و تنفر آنان به حدي رسيد كه يكي از عربها با قضاي حاجـت در كليـساي قلـيس، آن را                    

óó �رازي رحمه اهللا در تفسير      . آلوده كرد  óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† öö öö//// èè èèφφφφ yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ss ss???? � كيـد  : گويد   مي
چـرا كـار    : اگر گفته شود  . گر زياني برساند  دييعني اينكه انسان بخواهد مخفيانه به كسي        

خواهـد خانـه      مي: گفت    ناميده شده است، در صورتي كه او به صراحت مي         » كيد«ابرهه  
آنچه ابرهه خواستار انجام آن بـود، بيـشتر از          : گوييم    كعبه را منهدم سازد؟ در جواب مي      

از آنجـا كـه عربهـا بـه         آن چيزي بود كه اظهار كرده بود؛ زيرا او با عربها، كينه داشت و               
كعبه احترام خاصي قائل بودند، لذا خواست با ساختن كليساي قليس، توجه اعراب را از               

  1.به يمن معطوف داردمكه 
پادشاهي از پادشاهان حمير در مقابل لـشكر ابرهـه          :  جان فدايي در راه مقدسات       -3

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

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

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

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

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

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

                                                           

 .94 – 32، تفسير رازي -1

 .112، ابي فارس، ص  النبويةالسير -2
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قدرت الهي و اثري از خشم خداوندي بر كـسي اسـت كـه بـه هتـك حـرم او مبـادرت               
  1.ورزد مي
هر چند احترام و موقعيـت و منزلـت كعبـه    :  تعظيم مردم براي بيت اهللا و اهل آن        -6

كه خداونـد آن    نزد عربها مشخص بود، اما بعد از واقعة فيل و اثبات اين موضوع به آنان                
، بر اهميت كعبـه     2گران قرار گيرد  ورد بازيچة تباهكاران و دستخوش توطئه       را از اينكه م   

 خـدا هـستند؛     دوسـت اينهـا   :  و اعراب به اين نتيجه رسيدند كـه        و قريش افزوده گرديد   
اي از    چراكه خداوند به دفاع از آنها با دشمنانشان جنگيد و آنها را نجات داد و اين نشانه                

 گـردد د براي بعثت پيامبري كه قرار بود از مكه مبعوث           اي بو   هاي خداوند و مقدمه     نشانه
  3.و كعبه را از بتها پاك نمايد و جايگاه و مقام واقعي آن را باز گرداند

 از علمـا از جملـه مـاوردي         برخي: هاي نبوت است    اصحاب فيل از نشانه    داستان   -7
هـاي    نـشانه : گويد  او مي . نبوت است هاي    حادثه اصحاب فيل از شواهد و نشانه      : معتقدند

پادشاهي خداوند و شواهد نبـوت روشـن و آشـكار اسـت و مبـادي آن بيـانگر و گـواه                 
. باشد؛ زيرا دروغ با راستي و سخن خود ساخته با حق، ياراي برابري نـدارد                عواقبش مي 

رسـيد و   هاي عطر رسالتش به مشام مي  نشانه �با نزديك شدن زمان والدت پيامبر اكرم
تـرين و آشـكارترين آنهـا واقعـه           ترين، مهـم    ديدار شد كه از بزرگ    هاي بركت او پ     نشانه

در مكه بود و پنجـاه روز        محمد در زمان واقعه فيل در شكم مادرش و        . اصحاب فيل بود  
. بعد از واقعه فيل و بعد از مرگ پدرش در روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول به دنيا آمـد                  

  : رود به شمار ميهاي نبوت او  شانهاز دو جهت واقعه فيل از ن
گرفتند كـه     شدند، زنان و مردان را به كنيزي مي         اول اينكه اگر لشكريان فيل پيروز مي      

بنابراين، خدا آنهـا را نـابود       . افتادند  دست آنان مي  ه  در آن ميان رسول اهللا و مادرش نيز ب        
  .كرد تا پيامبرش را از اسارت و بردگي نجات دهد

نه خداپرست و نه اهل كتاب بودند تا بـدين وسـيله   دوم اينكه قريش از نظر اعتقادي     
پرست و زنديق بودنـد،       خداوند آنان را از شر دشمني اصحاب فيل مصون دارد؛ بلكه بت           

، بـه   اما چون خواست و ارادة خداوند بر اين قرار گرفته بود كه اسالم از آنجا ظهور كند                
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افزوده گرديـد و مـورد   وسيلة قصة اصحاب فيل بر مقام و موقعيت مكه و حرم و قريش    
دار كعبه و خادمان حجاج، مقام و         آنان به عنوان پرده   . گرفتند احترام و تعظيم همگان قرار    

  1.و از اصحاب فيل داستاني عبرت آموز به جا مانددست آوردند ه منزلت خاصي ب
 صـورت   شكست ابرهه همزمان با والدت پيـامبر اكـرم  : گويد ابن تيميه رحمه اهللا مي

پرسـت    كردند مـشركاني بـت      ز نظر اعتقادي كساني كه در جوار كعبه زندگي مي         ا. گرفت
 بـر شـرك و       بـود و ديـن نـصاري          از نظر اعتقادي اهل كتاب و نـصراني        بودند و ابرهه  

توان نتيجه گرفت كه شكـست ابرهـه بـه خـاطر              بنابراين مي . پرستي ارجحيت داشت    بت
كـه خداونـد اصـحاب فيـل را     ( بـود  همسايگان آن وقت كعبه نبود؛ بلكه به خاطر كعبـه     

يا به خاطر پيامبري بود كه در آن سال در جوار كعبه به دنيا آمد يا به خـاطر                   ) هالك كرد 
هـاي   شكست ابرهه به هر يك از اين دو دليل باشد، از نـشانه   . بود) كعبه و پيامبر  (هر دو   

  2.گردد  محسوب مي� اكرمنبوت پيامبر 
ايـن واقعـه نـشانه و       : گويـد   ن واقعه اصحاب فيـل مـي      اب بيا ابن كثير رحمه اهللا در ب     

تـرين اقـوال در آن         طبق معروف  �  اكرم اي براي مبعث پيامبر خدا بود؛ زيرا پيامبر         هممقد
پيـروزي شـما بـر      : گويـد   ال قدرت الهي به قريشيان مي     سال به دنيا آمده است و زبان ح       

يـن بـود كـه از بيـت عتيـق         حبشه به دليل برتري شما نزد خداوند نبود؛ بلكه به خـاطر ا            
محافظت شود كه آن را با بعثت پيامبر امي و خاتم پيـامبران مـورد اكـرام و بزرگداشـت                    

  3.قرار خواهيم داد
بدين صورت كه خداوند براي اهل كتـاب يعنـي          :  محافظت خداوند از بيت عتيق     -8

 و ايـن در     ابرهه و لشكريانش، انهدام بيت اهللا الحرام و چيره شدن بر آن را ميـسر نكـرد                
خداوند خواست كه بيـتش،  . حالي بود كه كعبه با شرك، آلوده و اسير دست مشركان بود      

گران مصون بماند تا بستري مناسب براي رشد          گران آزاد و از توطئه توطئه       از دست سلطه  
 جديد باشد و هيچ قدرتي بر آن غالب نشود و هيچ طـاغوتي در         يدةو پرورش آئين و عق    
 نكند و هيچ ديني بر اين دين كه قرار است بر ساير اديـان و بنـدگان                  اين سرزمين طغيان  
 نـه بـراي اينكـه        اسـت  د؛ چون ديني است كه براي رهبري آمده       گردچيره گردد، مسلط ن   
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رو باشد و اين تدبير الهي براي خانه و دينش بود قبل از اينكه كسي بداند كه پيامبر                    دنباله
  1.شود دين جديد، در آن سال متولد مي

هاي فاسـد و مكـار صـهيونيزم          امروز ما با الهام از اين واقعه، خود را در مقابل توطئه           
جهاني و مسيحيت كـه درصـدد تخريـب امـاكن مقـدس هـستند و بـه آن چـشم طمـع             

 كه يقيناً نخواهند توانست، كاري پيش ببرند و ايـن طمعهـاي             مطمئن مي بينم  اند،    دوخته
 ناموفق خواهند   ،گيرند  كه آرام نمي   اي   و ناجوانمردانه  فاجرانه و مكارانه در برنامه پوشيده     

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

  2.خواهد نمود
آنچه براي اصـحاب فيـل      :  براي عرب  ثه به عنوان مبدأ تاريخ     قرار گرفتن اين حاد    -9

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

  3. ميالدي بود570عام الفيل مصادف با سال ... و 
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 فصل پنجم
 

  تا پيمان حلف الفضول� از تولد پيامبر اكرم

 

  � پيامبر اكرم نسب -1
ترين مـردم بـود    ترين نسب و از نظر جسمي و اخالقي كامل        داراي شريف  � پيامبر اكرم 

و در شرافت نسب او احاديث صحيحي وارد شده است، از جمله حديثي است كه مسلم               
ا از فرزنـدان ابـراهيم، اسـماعيل را    خـد «:  فرمـود  �كه پيامبر اكـرم است روايت نموده 

هاشـم را و از   برگزيد و از فرزندان اسماعيل كنانه را و از كنانه قريش را و از قريش بنـي      
  1».هاشم مرا انتخاب نمود بني

او ابوالقاسم محمد بن عبداهللا بن  «:  پيامبر را ذكر نموده و گفته است       امام بخاري نسب  
بن مره بن كعب بن لوي بـن غالـب بـن فهـربن     هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب        

مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مـضر بـن نـزار بـن معـدبن                      
  2».عدنان است
از عـدنان  بعد «: نسب رسول اهللا تا عدنان گفته است بعد از بيان شرح السنه بغوي در   

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

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

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

تـرين عالمـان      مـشهورترين و عـالم    «: گويد  ت كه مي  ساز عروه ابن زبير روايت شده ا      
  3».انساب، عدنان و قحطان است

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

  4».نظر وجود دارد عدنان و اسماعيل هستند، اختالف
مسئلة شرافت نسب در ميان اعراب داراي اهميت خاصي بوده و هست؛ زيـرا كـسي                

رهبـري و   كه از نظر نسب در ردة بااليي قرار دارد و به عنوان پيامبر يا پادشاه بر جامعـه                   
گيرد، اما اين امر براي كسي كه از نظـر نـسب در               رياست نمايد، مورد اعتراض قرار نمي     

گيرد بنابراين، كسي كه داراي نـسب وااليـي            مورد اعتراض قرار مي    ، قرار دارد  يردة پايين 
 باشد، افراد زيادي دوست خواهند داشت تا زيـر پـرچم او گـرد بياينـد و از آن جـا كـه                      

، خداوند نسب ممتـازي را بـراي او         ت تا محمد را به پيامبري برگزيند      خداوند قصد داش  
  5.تدارك ديد تا زمينه گرد آمدن مردم زير لواي او فراهم گردد

 و ابـراهيم   اهللا داراي نژادي پاكيزه و ارزشمند و از نسل اسماعيل ذبـيح        � پيامبر اكرم 
 ؛ خداوند عرضه داشته بود     به درگاه  �  دعايي بود كه ابراهيم     پذيرش خليل اهللا و نتيجه   

من نتيجـة دعـاي پـدرم؛ ابـراهيم و مـژدة بـرادرم؛ عيـسي        : گويد  چنانكه خود ايشان مي  
  6.هستم
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ترديد در ميان اعراب برخوردار بودن از نژاد پاك و نسب باال انسان را از كارهـاي                   بي
 را در   داشت و داعية پرداختن به كارهـاي واال و ارزشـمند            ارزش دور مي    اهميت و بي    بي

كوشيدند و    خود مي ي  پيامبران و دعوتگران براي پاكيزه كردن نسبها      . آورد  او به وجود مي   
نزد مردم به پاكي نـسب معـروف بودنـد بنـابراين، مـورد احتـرام و اعتمـاد مـردم قـرار                       

  1.گرفتند مي
رسيم كه خداونـد متعـال، عـرب را از         به اين نتيجه مي    � با بررسي نسب پيامبر اكرم    

هاي ديگر عرب برتري داده اسـت و محبـت            بر ساير مردم و قريش را بر قبيله        نظر نسب 
در ميـان آنهـا ظهـور كـرد و           � اكـرم نمايد كه قومي كه پيـامبر          اقتضا مي  � پيامبر اكرم 

اي كه در آن متولد شد، مورد محبت قرار بگيرند و محبت با آنان براساس مليـت و                    قبيله
 به آن و اطاعت آنان از رسـول اهللا          �  اكرم ودن پيامبر نژاد نيست؛ بلكه به علت منسوب ب      

است، اما برخي از قريش راه خدا و پيامبر را در پيش نگرفتند و اين انحراف و انحطـاط                   
  2.شود تا نسبتي كه آنان با پيامبر دارند، از اعتبار ساقط و لغو گردد باعث مي

  
  ازدواج عبداهللا بن عبدالمطلب

داشت و بعد از اينكـه        انش، عبداهللا را بيشتر از همه دوست مي       عبدالمطلب از ميان فرزند   
عبدالمطلب صد شتر به علّت نجات يافتن عبداهللا، فديه داد، آمنه بنـت وهـب ابـن عبـد                   

ترين زنان مكـه از نظـر نـسب بـود را بـه ازدواج                 مناف بن زهره بن كالب كه از شريف       
  3.عبداهللا در آورد

بنو عبـد   (اهللا در گذشت و در مدينه نيز داييهايش          محمد متولد نشده بود كه عبد      هنوز
ـ      . به خاك سپرده شد   ) بن نجار  ه او براي تجارت به شام رفته بود و در بازگشت، بـه مدين

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

  .كمت و مهربان خواهد بودح
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مـژدة    نبـود؛ بلكـه دعـا و       � ازدواج عبداهللا با آمنه، تنها عامل اصلي تولد رسـول اهللا          
:  چنانكه رسول اهللا فرمـود     ؛پيامبراني همانند ابراهيم و عيسي عليهما السالم نيز چنين بود         
ه بود كه نوري از او بيـرون        من نتيجة دعاي پدرم ابراهيم و مژده عيسي هستم، مادرم ديد          

  1.شوند آيد كه از آن قصرهاي شام روشن مي مي
  :، در قرآن بدين صورت است� دعاي ابراهيم
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 از ميان آنان پيامبري برگزين كه آيات تو را بر آنان تـالوت نمايـد و                ،پروردگارا«

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

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

شـوند و     تولد ايشان، اشاره به نور هدايتي است كه اهل زمين به وسـيلة آن هـدايت مـي                 
  :رموده استهمان طور كه خداوند ف. رود ظلمت شرك از بين مي
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مـده تـا بـراي شـما بـسياري از      نـزد شـما آ  ) محمـد (اي اهل كتاب، رسول مـا       «

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

 كسي را بـه راههـاي امـن و امـان هـدايت              ،نخداوند با آ  . روشنگري آمده است  
                                                           

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

 .وله شواهد تقويه و قال الحاكم صحيح االسناد و لم يخرجاه و وافقه الذهبي
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خشنودي وي باشند و با خواست و فرمان خود، آنـان را  كند كه در پي كسب      مي
بـرد و بـه راه راسـت رهنمـود            آورد و بـه سـوي نـور مـي             از تاريكيها بيرون مي   

  ».شود مي
ـ       اختصاص يافتن شام به پرتو      «: گويد  ابن كثير مي   ا بـر   نور رسالت اشاره به استقرار و پ

چنانكه شام در آخـر الزمـان، پايگـاهي بـراي اسـالم و              . جا شدن دين در سرزمين شام دارد      
 و در   »نمايـد   گردد و عيسي بن مريم در دمشق در مناره شرقي بيضاء نزول مـي               مسلمانان مي 

هـر كـس آنـان را       . همواره گروهي از امت من بر حق خواهند مانـد         «: صحيحين آمده است  
تواند به آنان زياني برساند و تـا قيـام قيامـت آنـان در                 خالفت نمايد، نمي  خوار و يا با آنان م     

  1. آمده است كه آنها در شام خواهند بودصحيح بخاريو در » .مسير حق باقي خواهند ماند
  
  �  پيامبر اكرمتولد

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

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

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

  

  م الزمان تبـسم و ثنـاء      فو    
  

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

  

  للدين و الـدنيا بـه بـشراء         
  

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

  

  عـصماء و المنتهي السدره ال     
  

                                                           

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

7311. 

 .41، ابراهيم العلي، ص  النبويةصحيح السير -2

 .203، ص 1، ابن كثير، ج  النبويهةالسير -3

 .47، ص  مع السيره النبويهةوقفات تربوي -4
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  ».باليدند شيد و زمين و سدره درخشان به خود ميخدر عرش مي«
  ك بـشر اهللا الـسماء فزينـت       ب

  

   بك الغبراء  سكاًو تضوعت م    
  

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

  

ــساءه    ــاءو م ــد و ض   بمحم
  

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

  

  و علت علي تيجانهم اصداء      
  

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

  و النار خاويه الجوانب حولهم    
  

  جمعت ذوائبها و غاض المـاء       
  

  ». و گيسوهايش را جمع كرد و آب كاهش يافتاز بين رفت آنها برافروختهو آتش «
  ي تتري و الخـوارق جمـه      واآل

  

  اءجبريـــل رواح بهـــا غـــد  
  

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

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

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

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

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

  .عبداهللا بن عبدالمطلب، اهل حبشه بود
                                                           

 .48، ص  النبويهة مع السيرةوقفات تربوي -1

 .5101 ه، شمار)و امهاتكم الالئي ارضعنكم(ب ، كتاب النكاح، باالبخاري -2
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من برعهـده گرفـت و بعـد از         ، پرورش و تربيت او را ام اي       � بعد از تولد پيامبر اكرم    
ن حارثـه بـا او ازدواج        او را آزاد كرد، سپس زيد ب       � گذشت دوران كودكي، پيامبر اكرم    

  1. ام ايمن نيز چشم از جهان فرو بست�  ماه بعد از وفات پيامبر اكرمكرد و پنج
  

  سعد حليمه سعديه دايه پيامبر در بني
ر وجـود فرزنـدان و گوسـفندان خـود           را كـه د    �  اكرم حليمه سعديه آثار بركات پيامبر    

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

 به  بني سعد بن بكر به جستجوي شيرخواري      حليمه بنت الحارث به همراه زناني از قبيله         
 سوار بر مـاده االغـي سـفيد    ،ني چند از زنان قبيله به همراه ت  : گويد  مه مي يحل. مكه آمدند 

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

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

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

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

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

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

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

 ديري نگذشت كه پستانهايم پر از شير شد تا اينكـه او و بـرادرش را                 .سوي كاروان بردم  

                                                           

 .1771، كتاب الجهاد، باب رد المهاجرين الي االنصار، شمارة مسلم -1
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آن را  .  از شير شده بـود      شتر نيز پستانهايش پر    ،پدرش به سراغ شترمان رفت    . سير نمودم 
به خـدا سـوگند موجـود مبـاركي را بـا          ! حليمه: شوهرم گفت . يد و ما سير خورديم    شدو

آن شـب را بـه      . كرديم  اي و خداوند به ما چيزهايي بخشيد كه فكرش را نمي            خود آورده 
به راحتي خوابيديم؛ در حالي كه در شبهاي گذشته گرسـنگي فرزنـدم،             و  خير و خوشي    

 اتفاق زنان همراهم به سوي سرزمين خـود         فرداي آن روز به   . من گرفته بود  از  خواب را   
سـوگند بـه   . بر ماده االغ خود سوار شدم و آن كودك را نيز بـا خـود برداشـتم           . برگشتيم

ذاتي كه جان حليمه در دست اوست آن چنان از همسفران خـود جلـو افتـادم كـه زنـان           
مگر اين همان ماده االغي     . ظة ما را بكن   قدري به پشت سر خود بنگر و مالح       : گفتند    مي

گفتند وقتي كه آمـديم، سـمهايش خـونين         . نيست كه با آن به سفر آمده بودي؟ گفتم بله         
به خدا سوگند پسر بـا بركتـي بـر آن           : نون آن را چه شده است؟ حليمه گفت       شده بود اك  
شد تا اينكه بـه       يوضعيت ما هر روز، بهتر از روز قبل م        : افزايد    حليمه مي . ام  سوار نموده 

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

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

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

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

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

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

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

دوان دوان آمد و گفت دو مـرد        كرد، ناگهان ديديم برادرش       ها بازي مي    برادرش با بزغاله  
را پـاره   ام را گرفتنـد بـه پهلـو خواباندنـد و شـكمش                سفيد پوش آمدند و برادر قريشي     
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وقتـي  . ديديم كه ايستاده و رنگش پريده است      . من و پدرش، شتابان بيرون آمديم     . كردند
رفتيم و بـه خـود      من و پدرش او را بـه آغـوش گـ          : گويد  حليمه مي .  را ديد گريه كرد    ما

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

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

 مـادرش . گويد او را گرفته و پيش مـادرش آورديـم           حليمه مي . دهد كه ما از او بيمناكيم     
چه چيزي شما را واداشت تا او را قبـل از اينكـه از     : وقتي ما را ديد، تعجب كرد و گفت       

منـد بوديـد؟    شما براي نگاه داشتن او سخت عالق      شما بخواهم به من برگردانيد با اينكه        
: آمنـه گفـت   . يده است به پايان رس  اش      گفتيم چيزي نيست مگر اينكه مدت شيرخوارگي      
به خـدا   : گفت.  تا اينكه او را آگاه كرديم      اگر چيزي هست مرا خبر كنيد؟ ما را نگذاشت        

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

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

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

  1.گرفت و ما رفتيم
  

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

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

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

                                                           

 .221، ص 8، ابويعلي، ج مجمع الزوائد -1



92 الگوي هدايت

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

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

 چنانكـه آنهـا محمـد را        ؛و با او مهرباني نمايند و در تربيت و پرورش او كوتاهي نكننـد             
  2.زندان خود، بيشتر دوست داشتندحتي از فر

خداوند اين كودك يتـيم     : نتخاب نمايد، بهتر و با بركت است       چيزي را كه خدا ا     –ج  
ميلي تحويل گرفت؛ چون كودك ديگري        را براي حليمه انتخاب كرد و حليمه او را با بي          

 و ايـن    هاي اين خير در ابتداي تحويل گرفتن او آشكار شـد            غير از او نيافته بود و نتيجه      
درسي است براي هر مسلمان تا قلبش به تقدير و انتخـاب الهـي آرام بگيـرد و مطمـئن                    
شود و به آن راضي گردد و بر گذشته و بر آنچه خداونـد مقـدر نكـرده اسـت، پـشيمان              

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

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

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

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

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

اي كـاش دامـان طبيعـت اولـين مدرسـه        : گوينـد   از مربيان و صاحب نظران مـي      بسياري  
و ق هستي سـازگار  اي فكري و قواي ذهني آنان با حقايگرفت تا تواناييه    كودكان قرار مي  
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شد، ولي اين آرزويي است كه محقق شدن آن در عصر حاضـر، مـشكل بـه                   گ مي هماهن
  1.رسد نظر مي

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

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

كردرخ داد، از مقدمات نبوت و از دالئلي است كه بيانگر انتخاب وي براي مأموريـت      مي
  3.مهمي است

  رخ داده  �  اكـرم  امام مسلم در صحيح خود، حادثه شق صدر را كه در كودكي پيامبر            
جبرئيل نزد پيامبر آمد در حـالي كـه او بـا            «: كند  ز انس بن مالك چنين روايت مي      است ا 
اش را شكافت و قلب او را در          او را گرفت و بر زمين خواباند؛ سينه       . كرد  ها بازي مي    بچه

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

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

  4.ديدم گويد من اثر پارگي را در سينة رسول خدا مي مي
اي بـراي نبـوت     مقدمه، شيطانة از بهر � كي نيست كه پاك كردن قلب پيامبر اكرم       ش

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

پرسـتي رواج داشـت،        و با اينكـه بـت      آن حضرت هيچ گاه مرتكب گناهي نشد      . باشد  مي
  5.ولي اصالً براي غير اهللا سجده نكرد
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حكمت اين كار، آشـكار     : ندك  ن مي ادكتر بوطي حكمت ماجراي شق صدر را چنين بي        
كردن امر پيامبر و ايجاد زمينه از كودكي با وسايل مادي براي عصمت و وحي بوده است                 

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

بيرون آوردن لخته خون بـراي ايـن بـود    . 1الهي را بهتر درك نمايند  گرفت تا مردم اعالن   
به ويژگيهـاي جـديت   كه رسول اهللا از حاالت و بازيهاي بيهوده كودكي اجتناب بورزد و       

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

  
 بعد از وفات مادرش، تحت كفالت جد وعموي بزرگوارش قرار � پيامبر اكرم

  گيرد مي
واقـع بـين مكـه و مدينـه         » ابـوا «ه  محمد، شش سال سن داشت كه مادرش در منطقـ         

هايش، بني عدي ابن نجار، رفته بود و هنگام بازگشت بـه              او براي ديدار دايي   . درگذشت
بعد از مـرگ مـادر،      .  و در همانجا به خاك سپرده شد       3سوي مكه زندگي را بدرود گفت     

 تحـت   � پيـامبر اكـرم   . پدر بزرگش يعني عبدالمطلب سرپرستي او را به عهـده گرفـت           
عبدالمطلب او را بر فرزندان خود يعني عموهاي        . نمود  لت و سرپرستي او زندگي مي     كفا

اومرد با هيبتي بـود كـه هـيچ كـدام از فرزنـدانش بـر زيرانـداز او                   . داد  پيامبر ترجيح مي  
كردند تـا     عموهايش تالش مي  . نشست  ولي محمد روي زيرانداز جدش مي     . نشستند  نمي

بـا او كـاري     : گفـت    منع بكنند، اما پدر بزرگ مـي       شاناو را از نشستن روي زيرانداز پدر      
كـرد و   هـاي خيـر را در سـيماي محمـد مـشاهده مـي       عبـدالمطلب نـشانه  . نداشته باشيد 

پدر بـزرگ، او را خيلـي دوسـت         . 4دانست كه به زودي جايگاه بزرگي خواهد داشت         مي
روزي . نمـود  نمود، آثار خير و بركت را مشاهده مي داشت و هر كاري به او محول مي    مي
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دنبال شتري فرستاد مدتي گذشت و از محمد خبري نـشد، آن گـاه عبـدالمطلب                او را به    
  1: گفت نمود چنين مي عبه را طواف ميدر حالي كه ك

  رب رد راكبـــــي محمـــــدا
  

  رده لي و اصنع عندي يـدا        
  

  ».سوارم، محمد، را به من برگردان و در حق من لطف كن! پروردگارا«
من همانند  ! فرزندم: شت و شتر را آورد، عبدالمطلب گفت      برگ � اكرم هنگامي كه پيامبر  

  2.زنان برايت نگران شدم
 عبدالمطلب درگذشت و فرزندش، ابوطالـب، را        � در سن هشت سالگي پيامبر اكرم     

از آن پس ابوطالب سرپرستي او را بـه عهـده گرفـت و بـا او                 . در مورد او سفارش نمود    
  3.نمود مهرباني مي

مت الهي چنين بود كه پيامبر يتـيم باشـد و تنهـا مـورد عنايـت و توجـه                اقتضاي حك 
 كـه بـه     يخداوند، قرار بگيرد، به دور از دستاني كه براي راهنمايي او تالش نمايند و مال              

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

مـصيبتهايي كـه    . 45نپندارند كه هدف وي از ادعاي نبوت، رسيدن به مـال و مقـام اسـت               
 از دوران كودكي با آن مواجه گرديد مانند وفات پـدر و محـروم شـدن از                  �  اكرم پيامبر

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

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

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

                                                           

 .56، علي، ص  النبويهةصحيح السير -1

 .56، ص  النبويهةصحيح السير و صححه ابراهيم العلي في 5524:  اخرجه الطبراني في الكبير -2

 .101، ابي فارس، ص  النبويهةالسير -3

 .191، اليحيي، ص مدخل لفهم السيره -4

 .46، بوطي، ص فقه السيره -5



96 الگوي هدايت

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

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

ه باشـد و تنهـا       و تا دست انساني در تربيـت و توجيـه او دخـالتي نداشـت               1نداشته باشند 
خداوند مربي او باشد و تا اينكه از مفاهيم و سـنتهاي جاهليـت چيـزي را فـرا نگيـرد و                
چيزي به او تلقين نشود؛ بلكه تنها از خداوند فرزانه و آگاه آموزش ببيند و خداوند پـدر                  

اش برگماشـت در حـالي كـه          بزرگ و عمويش را براي تهيه و تدارك امور مادي زندگي          
  2.گرفت ر اثر عنايت الهي انجام ميب و اخالقي و فكري او تربيت رواني

  
  � چوپاني پيامبر اكرم

 براي اينكه كمكي به عمويش كـرده        � پيامبر اكرم . ابوطالب، فردي تنگدست و فقير بود     
او در مورد خود وديگر پيامبران فرمـوده اسـت          . باشد، به چرانيدن گوسفندانش پرداخت    

 در سـنين نوجـواني بـراي مـردم مكـه گوسـفند              � بر اكـرم  پيام. اند  كه گوسفند چرانيده  
 �اكـرم در حديث صحيح آمده اسـت كـه پيـامبر         . كرد  چراند و مزدش را دريافت مي       مي

اصحاب . سفند چرانيده است  مبعوث نكرد مگر اينكه گو    را  خداوند هيچ پيامبري    «: فرمود
ر قبـال چنـد قيـراط،       من براي اهل مكه د    : ايد؟ فرمود   ما هم گوسفند چرانيده   ش: پرسيدند

چرانيدن گوسفند آرامشي را كه وجـود بزرگـوار او نيـاز داشـت،              » .3چرانيدم  گوسفند مي 
داد و    منـدي از زيبـايي صـحرا را در اختيـار او قـرار مـي                 نمود و فرصت بهـره      فراهم مي 

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

شباني براي آن حضرت نوعي تربيت رواني بـود؛ زيـرا بردبـاري و شـكيبايي و        . نمود  مي

                                                           

 .20، ص 3 عمر احمد، ج ،رسائل االنبياء -1

 .85، 84، غضبان، ص  النبويهةفقه السير -2

 .2262، شماره 488، ص 9، كتاب االطعمه، ج البخاري -3
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به ناتوان و كاوش براي يافتن جاهاي سرسبز و دوري از مواقع نـابودي              مهرباني و توجه    
  1.آيند دست نميه بان باو ترس، چيزهايي هستند كه در زندگي دور از بي

 موجب گرديد تا احاديثي را بيان دارنـد مبنـي بـر اينكـه               � گوسفند چرانيدن رسول اهللا   
پـس گوسـفند چرانيـدن ايـشان        . 2بايست با حيوانات به نيكي رفتار نماينـد         مسلمانان مي 

  : هاي زير فرصتي بود براي فراگيري خصلت وتمريني بود براي پرداختن به امور ملتها
نمايد؛ زيرا    چراند از طلوع خورشيد تا غروب صبر مي          فردي كه گوسفند مي    :بر ص -1

خورد بنابراين، چوپان بـه صـبر و تحمـل نيـاز دارد و تربيـت                  گوسفند آهسته آهسته مي   
  3.انسان نيز چنين است

كنـد؛ بلكـه در فـضايي بـه            ناز و نعمت زندگي نمـي       در چوپان، در قصري باشكوه و    
جزيره عربستان كه خيلي گرم است زندگي خود را سـپري           شدت گرم به خصوص شبه      

اش را رفع نمايد و او جـز سـختي            نمايد، لذا چوپان به آب فراوان نياز دارد تا تشنگي           مي
يابد بنابراين، طبعاً خود را به تحمـل ايـن شـرايط              در زندگي و غذاي خشك چيزي نمي      

  4.سازد  ميگيرد و صبر را پيشه نمايد و به آن انس مي سخت وادار مي
گيرد، تواضع و فروتني است؛        يكي از خصلتهاي تربيتي كه چوپان فرا مي        : فروتني -2

زيرا وظيفة چوپان عبارت است از خدمت رساني به گوسفندان و نظارت و مواظبت آنان               
به هنگام زاييدن و پاسداري از آنان و خوابيدن در كنار گوسفندان و چه بـسا بـا ادرار و                    

 آلوده شدن كه به تدريج تكبر و خود بـزرگ بينـي از وجـود چوپـان                  سرگين گوسفندان 
 آمده  صحيح مسلم در  . 5گردد  بندد و خصلت فروتني و تواضع جايگزين آن مي          رخت مي 

هر كس به اندازه دانه خردلي تكبر در دل داشـته باشـد،   «:  فرمود � اكرماست كه پيامبر
لباس خـوب   سي دوست دارد كه     اي پيامبر خدا ك   : مردي گفت . وارد بهشت نخواهد شد   

                                                           

 .177، ص 1، محمد الصادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1

 .106، ص 1، عمري، ج  النبويه الصحيحهةالسير -2

 .124، اليحيي، ص مدخل لفهم السيره -3

 .115، 114، ابي فارس، ص بويه النةالسير -4

 . همان-5
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تكبـر يعنـي نپـذيرفتن حـق و     . خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد      : بپوشد؟ فرمود 
  1».تحقير مردم

نمايـد بنـابراين،       معموالً چوپان با حيوانات وحشي و درنده برخورد مي         : شجاعت -3
  2.از داردبايد در حد زيادي شجاع باشد تا بتواند درندگان را از دريدن گوسفندانش ب

گوسفندان اگر بيمار شوند يا دست و پاي گوسفندي بشكند          :  مهرباني و عطوفت   -4
پـردازد و نـسبت بـه         يا مشكلي براي آنها پيش بيايد ناگزير چوپان به پرستاري آنهـا مـي             

تـر    شود و هر كس كه با حيوانات مهربان باشد بـا انـسانها مهربـان                گوسفندان مهربان مي  
گر آن فرد از جانب خداوند بـراي راهنمـايي انـسانها ونجاتـشان از               خواهد بود به ويژه ا    

  3.آتش جهنم و سعادت آنان، به پيامبري مبعوث شود
توانـست، محمـد را از     يقيناً خداوند مي:از طريق تالش و كوشش   كسب درآمد    -5

لذت اسـتفاده نمـودن از    خواست به او و امتش        نياز سازد، ولي مي     چرانيدن گوسفندان بي  
به ويژه كسي كه صاحب دعوت است بايد از آنچـه    . جه تالش و زحمتشان را بچشاند     نتي

نيـاز    نياز باشد و با دعوتش بر آنان متكي نباشد؛ زيرا هر گـاه از مـردم بـي                   مردم دارند بي  
ماند و جايگاه بلندي خواهند داشـت و كـارش خالـصانه            باشد ارزش اوهمچنان باقي مي    

كننـد كـه      ة كافران ستمگر كه براي مردم چنين وانمود مي        گيرد و شبه    براي خدا انجام مي   
  4.گردد هدف پيامبران از دعوتشان رسيدن به اهداف دنيوي بوده است، مردود مي

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 

ââ ââ !! !!$$$$ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö9999 ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ  $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// �   )78، يونس(  
ي منصرف گردانـي    ياي تا ما را از چيزها       آيا به پيش ما آمده    !) اي موسي : (گفتند«

خواهيـد بزرگـي در زمـين     ايم و مي كه پدران و نياكان خود را بر آن ديده و يافته   
  .»آوريم هيچ وجه به شما ايمان نميبراي شما دو نفر باشد؟ ما به 

                                                           

 .1، ش مسلم -1

 .114، ابي فارس، ص  النبويهةالسير -2

 .127، ص مدخل لفهم السيره -3
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موسي و از آن جا كه صحبت دنيا و اموال آن بر عقلهايـشان               سخن فرعون به  اين بود   
و چـون   . باشـد   و هر حركت به خاطر دنيا مي       پنداشتند كه هر انديشه     چيره بود چنين مي   

  :گفتند ي نداشتند، به اقوامشان مي نيازامورپيامبران به اين 

� ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ II IIωωωω öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã »» »»ωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== •• ••ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÍÍ ÍÍ oo oo____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö öö//// ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB � 
  )29هود، (  

خواهم؛ چرا كه مزد مـن جـز بـر            من در برابر آن، از شما مالي نمي       ! اي قوم من  «
آنـان  . رانـم   انـد، از خـود نمـي        كه ايمـان آورده   عهدة خدا نيست و من كساني را        

  ».دانم كنند و اما من شما را گروه ناداني مي خداي خود را مالقات مي
هيچ كس غذايي   : كند كه فرمود       روايت مي  �  اكرم  از پيامبر   و او  � بخاري از مقدام  

  1.خورد بهتر از دسترنج خود نخورده است و پيامبر خدا، داوود از دسترنج خود مي
زادي كامل و قدرت سـخن گفـتن و         آشكي نيست كه تكيه بر درآمد حالل، به انسان          

 و چه بسامرداني كه سرهايشان را در برابر طاغوتيـان پـايين             2بخشد  آشكار كردن حق مي   
كننـد    كنند و با هواخواهي آنان همراهي مي        اندازند و در برابر باطل سكوت اختيار مي         مي

  3.قطع بشوداز ترس اينكه مبادا حقوقشان 
همانا صاحب هر دعوتي، اگر مخـارج زنـدگي او پـس از دعـوتش تـأمين شـود يـا                     
براساس بخشش و صدقات مردم، تأمين گردد، از اهميت دعوت او در ميان مردم كاسـته                

بنابراين، داعيان دعوت اسـالمي بـيش از ديگـران نيازمنـد تـأمين مايحتـاج                . خواهد شد 
س بـر او منـت و فـضلي نداشـته باشـد تـا او را از         باشند؛ چراكه هيچ ك     زندگي خود مي  

دانست كه به زودي دعوت و رسالت الهي          اگرچه محمد نمي  . باز بدارد آشكار كردن حق    
شود، اما روشي كه خداوند براي زندگي او تدارك ديده بود، اين حكمت               به او سپرده مي   

ي قبـل از بعثـت      شود كه خداوند چنين خواسته بود كـه زنـدگ           را در بردارد و روشن مي     

                                                           

 .2072، كتاب البيوع، شماره البخاري -1

 .128، ص مدخل لفهم السيره -2

 .93، غضبان، ص فقه السيره -3
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 چندان تفاوتي نداشته باشد تا مـانعي  �  با زندگي بعد از بعثت پيامبر اكرم �پيامبر اكرم
  1.بر سر راه دعوت او باشد يا تأثير منفي بر آن بگذارد

روي آوردن پيامبر به گوسفند چراني، جهت كسب روزي و تأمين زندگي بـه دالئـل                
توان به امور ذيـل اشـاره          مي  كه از آن جمله    نمايد  مهمي در شخصيت مبارك او اشاره مي      

  : نمود
 با آنكه   ،احساس دقيق و سليقه خوشي كه خداوند، پيامبرش را به آن آراسته بود            : اوالً

داد و در مهربـاني و شـفقت بـا پيـامبر              عمويش او را كامال مورد عنايت و توجه قرار مي         
توانـد بـه     احساس كرد كه مـي  به محض اينكه� چون پدري مهربان بود، اما پيامبر اكرم      

كسب و كار بپردازد، شروع به كار كـرد و حتـي خـود را بـراي كمـك بـه عمـويش در                        
  2.باشد مخارج زندگي آماده نمود و اين بيانگر شهامت طبع و نيكوكاري و تالش وي مي

. پـسندد   بيانگر نوع زندگيي است كه خداوند براي بندگانش در سـراي دنيـا مـي              : ثانياً
اي خداوند آسان بود كه در ابتدا براي پيامبرش اسباب رفاه و آسـايش و وسـائل                 طبعاً بر 

اي فراهم نمايد تا او را از زحمـت و كـار و چرانيـدن گوسـفندان بـه       زندگي را به اندازه   
آموزد كه بدانيم بهترين مـال آن         نياز كند، اما حكمت الهي به ما مي         خاطرتأمين زندگي بي  

ل نمايد و صرف خدمت به جامعه و همنوعانش باشـد و            است كه از دسترنج خود حاص     
 بدون اينكه در راه بدسـت       نمايد كسببدترين مال آن است كه انسان بدون تالش آن را           

اي از مالش به جامعـه        ترين فايده   آوردن آن خستگي و رنجي ببيند و بدون اينكه كوچك         
  3.برساند
    محافظت خداوند از پيامبر در دوران قبل از بعثت-7

امام احمد در مـسند از      . خداوند متعال، پيامبرش را از شرك و عبادت بتها حفاظت نمود          
اي از همـسايگان      همـسايه : نمايـد كـه گفـت         هشام بن عروه و او از پدرش روايت مـي         

! اي خديجـه  «: نيده كه به خديجـه گفتـه اسـت         ش �  اكرم از پيامبر : خديجه به من گفت   
الت و عزي نام دو بت مورد پرستش آنها         » .پرستم  سوگند به خدا كه الت و عزي را نمي        

                                                           

 .50، بوطي، ص فقه السيره -1
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خورد و    شد، نمي   ، گوشت حيواناتي را كه به نام بتها ذبح مي         � همچنين پيامبر اكرم  . 1بود
  2.زيد بن عمرو بن نفيل در اين كار با او موافق بود

خداوند، پيامبرش را در جواني از كـشمكش و گرايـشهاي نادرسـتي كـه معمـوالً در                  
آورد و شايسته انسان با وقار و رهبران آينده نيست،              ي، انسان به آنها روي مي     دوران جوان 

  3.محافظت نمود
: گفـت   از پيامبر خدا شنيدم كـه مـي       :  روايت است كه فرمود    � از علي بن ابي طالب    

دادند، نكردم مگر دوبار چنين تـصميمي         قصد هيچ كار زشتي كه اهل جاهليت انجام مي        «
شبي به جواني از قـريش كـه بـا هـم            .  خداوند مرا محافظت نمود    گرفتم و در هر دو بار     

 مواظب گوسـفندانم بـاش تـا امـشب در مكـه       :گوسفندانمان را به چرا برده بوديم، گفتم      
بعد از موافقت او به سمت مكـه        . مانند  نشيني كنم آن گونه كه جوانان شبها بيدار مي         شب

صـداي موسـيقي و ترانـه و    . ي مكه رسيدمها ترين خانه از خانه     به راه افتادم تا به نزديك     
گفتم چه خبر است؟ گفتند فالنـي بـا فـالن زن عروسـي كـرده اسـت،                  . طبلها را شنيدم  

داي موسـيقي و ترانـه      صـ به  ) مردي از قريش بود كه با زني از قريش ازدواج كرده بود           (
بيـدار  وز بعد مرا    عالقمند شدم، فوراً خوابي بر من مسلط شد تا اينكه گرماي خورشيد ر            

باز شبي ديگر به او همـان  . چه كار كردي؟ او را از ماجرا آگاه ساختم: دوستم گفت . كرد
شـنيدم،  ... به سمت مكه به راه افتادم و باز موسـيقي و         . قبول كرد . سخن گذشته را گفتم   

بـه آنچـه شـنيدم سـرگرم        . پرسيدم ماجرا چيست؟ آنچه قبالً به من گفته شده بود گفتند          
ه خواب رفتم و دوباره گرماي خورشيد مرا بيدار كرد؛ سپس نـزد دوسـتم           شدم تا اينكه ب   

  . گفت چه كار كردي؟ گفتم كاري انجام ندادماو. برگشتم
سوگند به خدا كه بعد از آن قصد انجام هيچ كار بدي كه اهـل               :  فرمود � پيامبر اكرم 

  4.ام نموددادند ننمودم تا اينكه خداوند مرا با رسالت خويش اكر جاهليت انجام مي
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  : گردد ث فوق مطالب زير استنباط مياز حدي
 داراي تمام ويژگيهاي انساني بود و گرايشهاي گوناگون فطري كـه            �  پيامبر اكرم  -1

 در سرشت انـسان قـرار دارد و هـر جـواني آن را احـساس                 خداوندبه اقتضاي حكمت    
رمي و لـذت آن را    نـشيني و سـرگ      بنـابراين، شـب   . نمايد، در وجود او نيز قرار داشت        مي
  .مند شود كرد و دوست داشت تا مانند ديگران از اين سرگرميها بهره اس ميساح

 با وجود اين، خداوند او را از تمام مظاهر انحـراف و از هـر آنچـه بـا مقتـضيات                      -2
  1.دعوتي كه خداوند او را براي آن آماده كرده بود، مطابقت نداشت، محافظت نمود

  
  �  با پيامبر اكرمرانياهب نصمالقات بحيرا ر

ابوطالـب نيـز چـون تـصميم     . رفتنـد  بازرگانان قريش هر سال، يك بار به سوي شام مـي    
اي از بزرگان     و عده  �  لذا همراه پيامبر اكرم    ،گرفته بود در سفر ساالنة آنان شركت نمايد       

 مسيحي بـه نـام بحيـرا در         ي سرزمين بصري راهب    در .قريش به سمت شام حركت كردند     
مخصوص خود مشغول عبادت و احترام مسيحيان بود و كاروانهـاي تجـاري در              صومعة  

 چـون بـه راهـب       رسـيدند؛   نمودند و براي تبـرك بـه حـضور او مـي             آن نقطه توقف مي   
رسيدند، بار انداختند و راهب به سوي آنان بيرون آمد و پيش از اين هيچ گاه راهـب بـه    

آوردنـد و بـاز       رهايـشان را پـايين مـي      در هنگـامي كـه آنهـا با       . آمد  سوي آنها بيرون نمي   
 ديد و دسـت پيـامبر      را � رفت تا اينكه، پيامبر اكرم      كردند، راهب در ميان آنها راه مي        مي

خداوند او را به مثابة رحمتي      .  سرور جهانيان، فرستاده خدا، است     ناي: را گرفت و گفت   
! داني؟   تو از كجا مي    :دبزرگاني از قريش به او گفتن     . براي همه جهانيان برخواهد انگيخت    

گفت وقتي شما بر تپة ورودي شهر قرار گرفتيد، هيچ سنگ و هيچ درختـي نمانـد مگـر                   
آنكه به سجده افتادند و سـنگها و درختـان در پيـشگاه پيـامبران خـدا سـجده بـه جـاي             

و من از روي مهر نبوت كه به اندازه يك دانه سـيب در قـسمت پـايين شـانه                    ! آورند  مي
سپس برگشت و براي آنان غذايي تهيه كرد و چون          . شناسم  ارد، او را مي   راست او قرار د   

.  كـه مواظـب شـتران بـود فرسـتاد     � غذا را بر ايشان آورد، كسي را به دنبال پيامبر اكرم 
چون به قوم نزديك    .  در حالي كه ابري باالي سرش سايه انداخته بود، آمد          � پيامبر اكرم 

وقتي نشست،  . اند و جايي براي او نمانده است        تهشد، ديد كه آنها زير سايه درخت نشس       
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به سايه درخت نگاه كنيد كه بر او مايـل          : راهب گفت . رخت به طرف او مايل شد     دساية  
سپس آنها را سوگند داد تا اين جوان را با خود به روم نبرند؛ زيرا معتقـد بـود اگـر                     . شد

. ز ناحية روم نزد راهب آمدند     در آن اثنا هفت نفر ا     . روميها او را بشناسند، خواهند كشت     
به ما خبر رسيده است كه پيامبر آخرالزمان در اين ماه از            : ايد؟ گفتند   براي چه آمده  : گفت

اگر : گفت. تر وجود دارد؟ گفتند خير      اهپرسيد كسي از شما آگ    . شهرش بيرون شده است   
پس : گفت. خير: تندتوانيد جلوي آن را بگيريد؟ گف       خدا چيزي را اراده بكند، آيا شما مي       

كدام يك از شـما از نظـر        : سپس به وفد قريش گفت    . قامت ورزيد با او بيعت كنيد و است     
او : به ابوطالب سوگند داد و گفـت      . البابوط: تر هستيد؟ گفتند    ندي به او نزديك   خويشاو

  1.را به مكه بازگردان و ابوطالب پيامبر را به مكه برگرداند
  
  هاي آموزندة داستان بحيرا نكته
 راستگويان از راهبان اهل كتاب دانستند كه محمد پيامبر عالميـان اسـت و ايـن را از                   -1

  .دانستند ها و صفتهاي بيان شده در كتابهايشان مي نشانه
 اثبات سجده درخت و سنگ براي پيامبر و سايه انداختن ابر و متمايل شدن ساية                -2

  .درخت بر ايشان
با عمـويش و بـه خـصوص از همراهـي بـا            از گشت و گذار خود       �  پيامبر اكرم  -3

هاي ديگران و دانش آنان اطالع يافـت و از آراي             بزرگان قريش استفاده نمود و از تجربه      
اي بود كه پيـامبر       آنان استفاده كرد؛ زيرا آنها اهل آگاهي و دانش بودند و اين سفر تجربه             

  .تا آن زمان بدان دست نيافته بود در سن خود
ز مسيحيان بر حذر داشت وبيان كرد كه مسيحيان اگر بدانند كـه او               بحيرا آنان را ا    -4

پيامبر آخر زمان است او را خواهند كشت و عموي پيامبر و بزرگان مكـه را سـوگند داد                   
تا او را با خود نبرند؛ زيرا روميهـا وقتـي نـشانه و صـفات اورا بـشناسند، او را خواهنـد          

ي آنهـا در منطقـه      ر بـه نفـوذ اسـتعما      � اكرمدانستند كه رسالت پيامبر       روميها مي . كشت
نمايـد و ايـن منـافع را بـه            دهد و به زودي منافع دولتمـردان روم را نـابود مـي              پايان مي 

  .گرداند و عامل اصلي دلهره و هراس روميها اين موضوع بود صاحبان آن برمي
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  جنگ فجار
. طرفي ديگر درگرفت  ه هوازن از    اين جنگ، ميان قريش و قبيله كنانه از يك طرف و قبيل           

 اصلي درگيري اين بود كه عروه الرحال بن عتبـه بـن هـوازن، يكـي از كاروانهـاي                   علت
تجاري نعمان بن منذر را كه حامل كاالهاي تجاري، عطر و پارچه بود در بازار عكاظ به                 

آيا در مقابل كنانـه هـم       : راض بن قيس بن كنانه به عروه گفت       ب. مسئوليت خود جاي داد   
عروه به همراه كاروان بـه راه       . آري و در مقابل همگان    : كني؟ عروه گفت    دفاع مي ز آنان   ا

قبيلـه كنانـه    . افتاد و از طرفي براض هم به راه افتاد تا او را غافلگير كرد و به قتل رساند                 
قبيلة هوازن وقتي از اين موضوع اطالع يافتنـد،         . آهسته حركت كردند تا از مكه بگريزند      

اختند و قبل از ورود به حرم به آنهـا رسـيدند و جنـگ ميـان آنهـا در                    به تعقيب آنان پرد   
گرفت و با يكديگر جنگيدند تا اينكه شب شد و داخل حـرم رفتنـد و از جنـگ دسـت                     
كشيدند، سپس بعد از آن، چندين روز ديگـر بـا يكـديگر جنگيدنـد و قـريش، كنانـه را                     

 و ايـن روز بـه خـاطر         .كرد و محمد نيز در كنار عموهايش در جنگ شركت نمود          كمك  
  1.نامگذاري شد) فسق و فجور(اينكه حرمت مكه در آن شكسته شد، روز فجار 

كـردم و بـه       موهايم تير آماده مـي    من براي ع  «: اين جنگ فرموده است    پيامبر در مورد  
  2».دادم آنها مي

 اند او بيـست     البته بعضي گفته  . سن پيامبر در آن زمان چهارده يا پانزده سال بيش نبود          
نمود و به     اما قول اول بر قول دوم ترجيح دارد؛ زيرا اوتيرها را جمع مي            . ساله بوده است  

ايشان بـا ايـن كـار،       . باشد  دادكه اين كار بيانگر سن وسال كم او مي          دست عموهايش مي  
ا بعـد از                       جرأت و شهامت را فرا گرفت و از سنين نوجـواني، جنـگ راتمـرين كـرد، امـ

امي دشمنيها و جنگهاي خونين اعراب، جاي خود را به الفت و             تم � رسالت پيامبر اكرم  
  3.مهرباني دادند و پايان پذيرفتند
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  حلف الفضول
. منعقد گرديد » الفضولحلف  «بعد از بازگشت قريش از جنگ فجار پيماني تحت عنوان           

عـاص بـن   .  كـاالئي را بـه مكـه آورد   161 اين بود كه مردي از زبيد سبب انعقاد اين پيمان   
زبيـدي از اشـراف قـريش كمـك         . نها را از او خريـد، امـا بهـاي آن را نپرداخـت             وائل آ 

او در  . خواست اما آنها به خاطر منزلت و جايگاه عاص، از كمك به او خودداري نمودند              
  : كمك خواست و با صداي بلند صدا زد كعبه ايستاد و از آل فهر و جوانمردان ركنا

  يــا آل فهــر لمظلــوم بــضاعته
  

  ائي الدار و النفـر    ببطن مكه ن    
  

به ياري مظلومي بشتابيد كه در مركز مكـه، كاالهـايش را از او گرفتنـد و او از                   ! اي آل فهر  «
  ».خانه و كسان خود دور است

  و محرم اشعث لم يقض عمرته     
  

ـ جر و الحيا للرجال و بين الحِ     رج  
  

نبـرده و ميـان حجـر       اش را بـه پايـان         برد و هنوز عمره     به داد كسي كه در احرام به سر مي        «
  ». برسيد،ر االسود قرار داردجاسماعيل و ح

ــم تمــت كرامتــه   ان الحــرام ل
  

  162رم لثوب الفاجر الغد   و الحر   
  

  ».باز و تبهكار حرمتي ندارد حرمت اين مكان از بين نرفته است، البته نيرنگ«
 ار مانـده  كيـار و مـدد      چرا اين مرد تنهـا و بـي       : زبير بن عبدالمطلب برخاست و گفت     

است؟ بني هاشم، زهره و بنوتيم بن مره در خانه عبداهللا بـن جـدعان جمـع شـدند و او                     
برايشان غذايي درست كرد و در ماه حرام ذي القعده با يكديگر هم سوگند و هم پيمـان                  
شدند و به خدا سوگند خوردند تا زماني كه قطره آبي در درياها باقي است و تـا زمـاني                    

در مقابـل هـر سـتمگري بايـستند تـا آن هنگـام كـه حـق                  كه زمين و آسمان برجا است       
سپس پيش عاص بن وائل رفتند وكـاالي زبيـدي را از            . 163ستمديده را به وي بازگردانند    

  .او پس گرفتند و به زبيدي دادند
  .ناميدند و عمل بانيان اين پيمان را ستودند» حلف الفضول«قريش اين پيمان را 

  : پيمان چنين سرودمطلب در مورد اين و زبير بن عبدال
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  ان الفضول تعاقدوا و تحـالفوا     
  

  اال يقـيم بـبطن مكـه ظـالم      
  

پيمـان شـدند كـه در مكـه هـيچ             افرادي كه در حلف الفضول شركت داشتند، بر ايـن هـم           «
  ».ستمگري، ستم نكند

  امر عليـه تعاقـدوا و تواثقـوا       
  

  فالجار و المعتر فيهم سـالم       
  

ند و با يكديگر عهد بستند و از اين پس همـسايگان و             پيمان شد   اين امري بود كه بر آن هم      «
  ».زائران اين شهر از هر گزندي ايمن خواهد بود

 در اين پيمان كه به وسيلة آن دژ ستم را نابود كردنـد و پـرچم حـق را        � پيامبر اكرم 
 و پيـامبر    164شـود   برافراشتند، حضور داشت و اين پيمان از افتخارات عربها شـمرده مـي            

در پيمان پاكان همراه با عموهايم در حـالي كـه نوجـوان بـودم حـضور                  «: فرمود �اكرم
  165».داشتم و حتي دوست ندارم كه در مقابل شتران سرخ مو آن را بشكنم

در خانه عبداهللا بن جدعان شاهد پيماني بودم كه دوست ندارم ايـن             «: همچنين فرمود 
نيـز بـه آن فـرا خوانـده         پيمان را با شتران سرخ موي فراوان عوض كنم و اگر در اسالم              

  166». اجابت خواهم كرد،شوم
  

  درسها، فوائد و عبرتهاي آموزندة حلف الفضول
 بـه مـشاركت    � عدالت، ارزشي است كه سرچشمة آن نسب نيست و پيـامبر اكـرم  -1

نمايد، پس ارزشهاي مثبت اگرچـه        خود در تحكيم اصل عدالت قبل از بعثت، افتخار مي         
  167. شايستة تقديراند،رفته باشنداز سوي اهل جاهليت انجام گ

 حلف الفضول عالوه بر اينكه درخشي در تاريكي دوران جاهليت بود، اين نكته - 2
اي به معني خالي بودن آن از ساير  را نيز به اثبات رساند كه شيوع فساد در نظام و جامعه

شت پرستي و ستم و اخالق ز اي جاهلي بود كه بت مكه جامعه. ارزشها وخوبيها نيست
در مكه جوانمردان و وظلم و زنا و رباخواري آن را فرا گرفته بود، اما با وجود اين 

                                                           

 .214، ص 1 همان، ج -164

 . و صحح اآللباني رحمه اهللا59اهيم العلي، ص ، ابر النبويهةصحيح السير -165

 .102، غضبان، ص فقه السيره - 134، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -166

 .112، ص 1، عمري، ج  النبويه الصحيحهةالسير -167
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دادند و اين  پسنديدند و اجازه ظلم را نيز به كسي نمي غيرتمنداني بودند كه ظلم را نمي
درس بزرگي است براي دعوتگراني كه در جامعة آنها بر حسب دستورات اسالم حكم 

  168.كنند  با اسالم مبارزه ميشود يا اينكه برخي نمي
براي قيام عليه ستمگران فقط اين شرط .  ظلم به هر نحو و شكلي پذيرفتني نيست- 3

نيست كه به دعوتگران راه خدا ستم روا دارند؛ بلكه بايد با ستمگران حتي اگر بر 
نمايد و از  اسالم با ظلم مبارزه مي. 169ترين طبقة مردم ستم كنند، مبارزه گردد پايين

ظلوم بدون اينكه به رنگ و دين و وطن و مليت وي توجه داشته باشد، حمايت م
  170.نمايد مي
يم نيز به آن فرمان داده چنانكه در قرآن كر:  جواز بستن پيمان و تعهد همكاري- 4

  :شده است
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  )2مائده، (  

شعائر خدا را براي خود حالل ندانيد و نه ماه حرام را و نه ! اي مؤمنان«
نشان و نه قربانيهاي نشانداري را و نه كساني را كه آهنگ آمدن به  قربانيهاي بي

هر وقت كه از احرام . خانة خدا را دارند و به دنبال لطف و خشنودي خدايند
) مواظب باشيد كه(و . يد، شكار كنيدبدر آمديد و از سرزمين حرم خارج شد

اند، وادار نكند به  شما را دشمني با قومي كه مانع آمدن شما به مسجدالحرام شده
اينكه از حد تجاوز بكنيد و با يكديگر بر نيكوكاري و تقوا همكاري داشته باشيد 

                                                           

 .110، غضبان، ص فقه السيره -168

 . همان-169
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و بر گناه و تجاوز همديگر همكاري نكنيد و از خدا بترسيد، همانا خداوند 
  ». مجازات شديدي استداراي

پس براي مسلمانان جايز است كه در چنين حالتي با يكديگر پيمان ببندند؛ چون اين 
تأكيد به امري است كه از نظر شرعي مطلوب است به شرط اينكه مانند قضيه مسجد 
ضرار نباشد كه پيمان بر ضد مسلمانان و براي وارد ساختن ظلم و ستم باشد، اما پيمان 

ل ظالم، جايز است به بنان با غير مسلمانان براي دفع ظلم يا ايستادن در مقابستن مسلما
  171.شرط اينكه در آن مصلحت كنوني و منافع آينده مسلمانان در نظر گرفته شده باشند

دوست ندارم به جاي اين پيمان، شتران سرخ موي فراوان : چنانكه رسول اهللا فرمود
اگر در اسالم به آن فرا خوانده شوم، اجابت  «:و همچنين فرمود» .172شد به من داده مي
  ».خواهم كرد

توان با  كند، نمي بخشد و يا از ظلمي جلوگيري مي  پس آنچه عدالت را تحقق مي
در مقابل شتران سرخ مو حاضر نيست اين : بنابراين فرمود. يگر معاوضه نمودچيزي د

  .پيمان را بشكند
 و كارآمد باشد نه اينكه نسبت به  مسلمان بايد در جامعة خود عنصري مثبت- 5

 در جامعة خود چنان بود � پيامبر اكرم. مسائل گوناگون جامعة خود نقشي نداشته باشد
كه الگوي ديگران قرار گرفته بود و در ميان آنها ضرب المثل بود تا اينكه به امين ملقب 

شيده بود، گرديد و زنان و مردان او را به خاطر اخالق خوبي كه خداوند به وي بخ
باليد تا اينكه قومش به او  كرد و مي دوست داشتند و اين اخالق خوب همچنان رشد مي

دلبسته شدند و اين تصويري زنده از ارزش اخالق و احترام و بزرگداشت فرد متخلق 
  173.باشد به اخالق نيك حتي در جامعة منحرف مي

  

                                                           

 .172 - 171، ص 1، ج السيره النبويه ،االساس في السنه و فقها -171
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  فصل ششم
  

  � ماز ازدواج با خديجه تا بعثت پيامبر اكر
  

وقتي راستگويي و امانتداري و آوازة اخالق نيك . خديجه، زني بيوه و ثروتمند بود
محمد به گوش وي رسيد، به ايشان پيشنهاد كرد كه همراه كاروانهاي تجاري به 

محمد با . نمايندگي از وي به شام برود و براي او مزدي بيشتر از ديگران در نظر گرفت
نصيب خديجه در نتيجه در اين سفر سود كالني .  شدندميسره، غالم خديجه، عازم شام

 ازشهرهاي زيادي از جمله مدينه، كه بعداً مركز � گرديد و عالوه بر آن رسول اهللا
اي براي  همچنين اين سفر مقدمه. دعوتش قرار گرفت، ديدن كرد و با آنها آشنا گرديد

ق نيك و صداقت و امانت ميسره با خديجه از اخال. ازدواج رسول اهللا با خديجه گرديد
او راز خود را با نفيسه، دختر . اش را يافته بود  خديجه گمشده،174وي سخن گفته بود

 را آگاه نمود و سرانجام  �نفيسه از اين موضوع پيامبر اكرم. 175منبه، در ميان گذاشت
 مهرية � وي به اتفاق عمويش، حمزه، به خواستگاري خديجه رفت و پيامبر اكرم

خديجه، نخستين زني بود كه پيامبر با او . يست ماده شتر جوان قرار دادندخديجه را ب
ازدواج كرد و با زني ديگر تا خديجه رضي اهللا عنها از جهان چشم فروبست، ازدواج 

پسران او قاسم و .  از خديجه صاحب دو پسر و چهار دختر شد�پيامبر اكرم. 176ننمود
  .باشند م قاسم بود و طاهر و طيب لقبهاي عبداهللا ميعبداهللا نام داشتند كه كنيه پيامبر به نا
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دختران پيامبر  ، قاسم و عبداهللا، در كودكي وفات نمودند، اما� فرزندان پسر پيامبر
 زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه همگي دوران اسالم را درك نمودند و به مدينه �اكرم

 وفات �  اكرمپيامبرهجرت نمودند و ازدواج كردند و همگي آنان در طول حيات 
  177. درگذشت�  كه شش ماه بعد از وفات پيامبرنمودند به غير از فاطمه

 هنگام ازدواج با خديجه بيست و پنج سال و عمر خديجه چهل � سن پيامبر اكرم
  178.سال بود
  

  درسها و فوائد
روند و  ترين ويژگيهاي يك تاجر موفق به شمار مي  امانتداري و صداقت، مهم- 1

 اموال خودي و صداقت محمد اوصافي بودند كه خديجه را عالقمند ساخت تا امانتدار
خداوند نيز به تجارت خديجه . را به او بسپارد و به تجارت بپردازد و به شام سفر نمايد

  .هايي از خير به فضل و كرمش بر وي گشود بركت داد و دروازه
برش در دوران قبل از  تجارت، يكي از منابع درآمدي بود كه خداوند براي پيام- 2

تاجر راستگوي امانتدار با : مبر فنون تجارت را آموخت و فرمودبعثت مهيا كرد و پيا
 شغل مهمي براي مسلمانان است و ،تجارت. شود صديقان و شهدا و پيامبران حشر مي

گيرد؛ زيرا او به آنان نيازي  تاجر تحت سيطره و بردگي و ستم و تحقير ديگران قرار نمي
  .؛ بلكه ديگران به آگاهي و امانتداري و پاكدامني او نياز دارندندارد
خداوند متعال براي .  با خديجه براساس تقدير الهي بود � ازدواج پيامبر اكرم- 3

كرد و مصيبتها را  پيامبرش همسري انتخاب كرد كه شايسته او بود، با او همكاري مي
نمود و در غمهايش شريك   ميكاست و او را در حمل مسئوليتهاي رسالتش ياري مي
  179.بود
خديجه نمونة زيبا براي زني است كه زندگي : گويد يخ محمد غزالي رحمه اهللا ميش

صاحبان رسالتها دلهاي . شود در زندگي شريك مياو كند و با  مردي بزرگ را تكميل مي
خواهند آن را دگرگون  بسيار حساسي دارند و با فريبكاري بزرگي از وضعيتي كه مي
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خواهند آن را تثبيت كنند  شوند و جهاد بزرگي را در راه خيري كه مي  مواجه مي،كنند
نمايند بنابراين، آنها بيش از ديگران نيازمند  دهند و سختيهاي آن را تحمل مي انجام مي

 آنان را شادمان و سرحال كند و خديجه در داشتن ،كسي هستند كه در زندگي خصوصي
 اثر بزرگي به جا � ده بود و در زندگي محمدبو از همه راين خصلتها، گوي سبقت را

  180.گذاشت
 طعم تلخ از دست دادن فرزندان را چشيد همان طور كه قبل از آن �  پيامبر اكرم- 4

 و او حكيم ،خواست خدا چنين بود. طعم تلخ از دست دادن پدر و مادر را چشيده بود
دستاويزي  تا براي بعضي بهانه و  كه هيچ يك از فرزندان پسرش زنده نماند،و داناست

از  � حكمت عنايت نمودن فرزندان پسر به پيامبر اكرم. براي مبتال شدن به فتنه نشوند
جانب خداوند اين بود تا سرشت انساني او تكميل گردد و نيازهاي نفساني او برطرف 

نگيرد و توزي كمال مردانگي پيامبر را خرده  گردد و عالوه بر آن هيچ خودخواه و كينه
سپس در عهد كودكي خداوند، پسرانش را از . پردازي به او دروغي نسبت ندهد دروغ

وي گرفت تا مورد دلجويي و تسليتي باشد براي كساني كه فرزند پسر ندارند يا صاحب 
 نوعي � ميرند و نيز در گذشت پسران پيامبر اكرم شوند و سپس پسرانشان مي پسر مي

صيبت بود؛ چرا كه پيامبران بيش از ديگران به مصيبت آزمايش و گرفتار شدن به م
 و خداوند خواسته بود تا دلسوزي و غمخواري را بخشي از وجود او 181شوند گرفتار مي

پردازند به سنگدلي  بگرداند؛ زيرا مرداني كه به رهبري ملتها و پرداختن به امورشان مي
اشتن خود، خوي گرفته باشد و يابند مگر اينكه قلبشان با سنگدلي و مقدم د گرايش نمي

يهايي زيسته باشند كه هيچ امر ناخوشايندي صفاي آن را تيره نكرده است، اما ددر شا
ها و مداواي  مردي كه دردها را تجربه كرده است، بهتر از همة مردم به همدردي غمزده

  182.شتابد زخميان مي
رسيم كه هدف  تيجه مي اين نه با خديجه ب�  از خالل داستان ازدواج پيامبر اكرم- 5

 برآورده كردن لذتهاي جسمي و اهتمام به اين امور  از ازدواج با خديجه � پيامبر اكرم
 گرديد كه دلباختة زني ميداد،  نبود؛ زيرا اگر او مانند ديگر جوانان به اين امر اهميت مي
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ه خديجه تر يا هم سن او باشد؛ بلكه پيامبر به شرافت و جايگا از نظر سني از او كوچك
  .در ميان قومش عالقمند بود؛ زيرا در جاهليت به پاكدامني و پاكيزگي معروف بود

زبان و قلم خاور شناسان و مزدوران  با خديجه �  ازدواج پيامبر اكرم- 6
 آناني كه كينه اسالم و بغض قدرت فرمانروايي آن را در ؛بندد سكوالريست آنها را مي
اند كه  ميداني يافته � ازدواج پيامبر اكرم  موضوعاند كه در دل دارند و گمان برده

 سيماي مردي � توانند در آن بتازند و به اسالم ضربه بزنند، آنها از پيامبر اكرم مي
غافل از . اند باشد به تصوير كشيده شهوت ران كه غرق در لذت و منافع شخصي مي

ا پاكدامني زندگي نموده اينكه پيامبر تا بيست و پنج سالگي در محيطي جاهلي و آزاد، ب
. است بدون اينكه به سوي محيطهاي فاسدي كه پيرامون او وجود داشته است، برود

دگي را ادامه تقريباً دو برابر او سن دارد و با او زنكند كه  سپس با زني سالمند ازدواج مي
در سن شصت و پنج سالگي دار فاني را وداع گفت و در اين زمان خديجه . دهد مي
در طي مدت زندگي با خديجه در فكر ازدواج مجدد .  پنجاه سال داشت�بر اكرمپيام

ها و غرايز جنسي و تمايل  ترين دورة زندگي هر انساني از نظر انگيزه  حساس.نيفتاد
داشتن به چند همسري، سن بيست تا پنجاه سالگي است، اما در اين دوران، پيامبر 

  . ه زن يا كنيز ديگري به خانه بياورد وجود به اين فكر نيفتاد ك اين با�اكرم
بعد از فوت ايشان، ازدواج با عايشه و ديگر امهات المؤمنين حكمت و سببي دارد كه 
موجب تقويت ايمان مسلمان به عظمت محمد و جايگاه واال و كمال اخالقي وي 

  183.گردد مي
  

  مشاركت در بازسازي كعبه
ميم به بازسازي كعبه، كه بر اثر  قريش تص� در سن سي و پنج سالگي پيامبر اكرم

كعبه همچنان براساس بناي . سوزي و سيل، ديوارهايش آسيب ديده بود، گرفتند آتش
. ابراهيم بود و از سنگهايي كه هر يك به اندازة قامت يك انسان بودند، ساخته شده بود

. نندريب آن بكترسيدند كه شروع به تخ قريش خواستند آن را منهدم كنند، ولي همه مي
: كلنگ را برداشت و باال رفت و گفت. كنم من انهدام آن را آغاز مي: وليد بن مغيره گفت

حجر (ركن  سپس از ناحيه دو. ايم و جز كار خير، هدفي نداريم بار خدايا منحرف نشده
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اگر وليد به باليي : مردم آن شب منتظر ماندند و گفتند. آن را منهدم كرد) االسود و يماني
گردانيم و اگر  د، چيزي از كعبه را خراب نخواهيم كرد و به حالت قبلي بر ميگرفتار شو

صبح فردا، وليد . ايم راضي است به باليي گرفتار نشد، پس خداوند از آنچه انجام داده
دوباره شروع به انهدام خانة كعبه نمود و مردم نيز با او همكاري كردند تا اينكه به 

. كار تخريب تقسيم شده بود. به هم پيوسته بود رسيدندسنگي سبز بسان كوهان شتر كه 
اي اختصاص دادند؛ سرداران و بزرگان قريش در نقل و آوردن  اي را به قبيله هر گوشه

محمد و عمويش، عباس، نيز مشاركت داشتند . سنگها و بلند كردن آن مشاركت نمودند
تا از برگردنت بينداز ات را  جامه:  گفت� عباس به پيامبر اكرم. آوردند و سنگ مي

زمين افتاد و چشمانش به  ناگهان بيهوش به. گذاري آسيب نبيني سنگهايي كه بر شانه مي
اش به كمرش بسته  ام و جامه ام، جامه جامه: سپس به هوش آمد وگفت. ين خيره شدزم
  184.بود

بعد از بازسازي كعبه نوبت نصب حجراالسود رسيد و از آنجا كه نصب حجراالسود 
گرديد، لذا  گرفت، براي آن قبيله امتياز خاصي محسوب مي اي صورت مي  هر قبيلهتوسط

مختلف با يكديگر آغاز گرديد و اگر ابو اميه بن مغيره نبود، نزديك بود با قبايل اختالف 
نخستين كسي كه وارد مسجد ! اي قريش: ابو اميه گفت. يگر وارد جنگ شونديكد
آنها پذيرفتند . ن شما پيش آمده است، داور قرار دهيدشود دربارة اختالفي كه در ميا مي

:  همه گفتند� با ورود پيامبر اكرم.  وارد مسجد خواهد شد كسيو منتظر ماندند تا چه
اي خواست و حجراالسود  رسول اهللا پارچه. محمد امين است و داوري او را قبول داريم

اي از  هر كدام گوشه: تس به سرداران قوم گفسپ. را با دستهاي خود در آن گذاشت
  .پارچه را بگيرند و بلند كنند، آن گاه آن را با دستان خود در محلش قرار داد

اش را چنان از زمين بلند كردند كه با نردبان  ارتفاع كعبه هجده ذراع شد و دروازه
رفتند و بدين صورت از ورود سيل به داخل كعبه جلوگيري كردند و بر  بايد باال مي
وبي سقف كعبه را زدند و چون متعهد شده بودند كه با مال حالل كعبه را شش ستون چ

بازسازي كنند، لذا نتوانستند آن را به طور كامل بازسازي كنند و بخشي از حجر 
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اسماعيل را متروك گذاشتند و فقط گرد آن ديوار كوچكي بنا كردند كه نشاني از آن 
  185.بماند
  

  درسها، فوائد و عبرتها
 از اهميت و تقدسي خاص برخوردار بود و براي مقدس بودن ن قريشيا كعبه نزد- 1

بنا كعبه همين كافي است كه ابراهيم و فرزندش اسماعيل به دستور خدا اساس آن را 
اي باشد كه براي عبادت خداوند يكتا در  هايش را باال بردند تا اولين خانه  و پايهندنهاد

  .زمين ساخته شده است
 آن را به � نخستين بار ابراهيم. ه چهار بار بازسازي شده است به طور كلي كعب- 2

مرتبة دوم قريش بناي آن را تجديد نمودند و پيامبر . كمك فرزندش، اسماعيل ساخت
 نيز در آن مشاركت داشت و مرتبة سوم در زمان يزيد بن معاويه بر اثر اينكه � اكرم

سوزي گرديد و ويران  دچار آتشحصين سكوني ابن زبير را محاصره كرد تا تسليم شود 
بنابراين ابن زبير آن را بازسازي كرد و مرتبة چهارم در زمان عبدالملك بن مروان . شد

بعداز كشته شدن ابن زبير بود كه عبدالملك بن مروان كعبه را به همان بناي سابق قريش 
ود و شش ذراعي كه برگرداند كه در زمان پيامبر بود؛ زيرا ابن زبير كعبه را بلندتر نموده ب

. در بناي قريش از آن بيرون مانده بود به آن اضافه نمود و براي كعبه دو دروازه ساخت
بر خدا آنچه موجب توسعة كعبه توسط ابن زبير گرديد، حديثي است كه عايشه از پيام

دادم كه كعبه را  اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند، دستور مي«: روايت نموده بود كه فرمود
راي باي از ناحيه مغرب  اي از ناحيه مشرق و دروازه ه همان بناي قبلي بسازند و دروازهب

هاي ابراهيم  چسباندم؛ آن وقت كعبه به پايه گشودم و آنها را به زمين مي آن مي
  186».گشت برمي
 حل اختالف موفقيت آميز و عادالنه كه همه به آن راضي شدند و از جنگهاي - 3

ها آن را پذيرفتند و بدين   درگرفتن بود، جلوگيري كرد و همه قبيلهخونيني كه در آستانة
صورت افتخار نصب حجراالسود تنها به يك قبيله اختصاص نيافت و تدبير و درايت 

قريش نيز اين . اي حل اين بحران دشوار و حل نشدني تقديرالهي بودر ب� پيامبر اكرم
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كند و از كسي  اميني است كه ستم نميدانستند كه محمد،  حكميت را پذيرفتند؛ زيرا مي
  187.نمايد و امين خانه و روحها و خونهاست طرفداري نمي

 و در 188 را در ميان قريش افزود � واقعه تجديد بناي كعبه جايگاه پيامبر اكرم- 4
يكي افتخار حل اختالف و جلوگيري :  به دو امتياز دست يافت� اين ماجرا پيامبر اكرم

نصب هاي قريش در بگيرد و افتخار ديگر  رفت بين قبيله از جنگ كه انتظار مي
حجراالسود كه سران قريش براي كسب اين افتخار به رقابت پرداخته بودند و خواست 

  189. انجام گيرد� خداوند اين بود تا نصب آن توسط پيامبر اكرم
 در ماجراي تجديد بناي كعبه، حفاظت و توفيق كامل خداوندي را در سيرة - 5
ترين  كنيم كه چگونه توانست چنين بحران بزرگي را به ساده  مشاهده مي� اكرمپيامبر 

هاي رسالتش بود؛ زيرا هدف رسالت ايشان، رسانيدن  شيوه، حل نمايد و اين از نشانه
ترين شيوه بود و  ترين و كامل ترين راه و حل مشكالت با ساده مردم به حقيقت از نزديك
اش، بيهوش شد و به زمين افتاد، بيانگر اوج حيا و وقار آن  هاما اينكه بر اثر باال زدن جام

  .حضرت حتي در ايام جواني بود
  

  آمادگي مردم براي استقبال از نبوت محمد
هاي  ا با شيوهته بود كه زمينة استقبال مردم از نبوت محمد رسخوا حكمت الهي چنين
  : متعدد آماده نمايد

  . مژده پيامبران قبلي به رسالت محمد-1
ابراهيم دعا كرد و از پروردگارش خواست كه در ميان عربها پيامبري از خودشان مبعوث 

 چنانكه ؛نمايد، پس خداوند محمد را در اجابت دعاي او به عنوان پيامبر فرستاد
  :فرمايد مي
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پروردگارا در ميان آنان پيامبري از خودشان برانگيز تا بر آنان آيات تو را تالوت «
همانا تو غالب و با . نمايد و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آنان را تزكيه كند

  ».يحكمت
 را در كتابهاي آسماني پيامبران  �هاي قرآن، خداوند ظهور پيامبر اكرم آيهبراساس 

  :فرمايد  چنانكه مي؛گذشته مژده داده است
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  )157اعراف، (  

كنند از فرستاده و  كساني كه پيروي مي) دهيم به رحمت خدا را اختصاص مي(«
او آنان را به كار . يابند در تورات و انجيل نوشته مي) وصف او را(پيغمبر امي كه 
ها را برايشان حالل  دارد و پاكيزه دهد و از كار زشت باز مي نيك دستور مي

احكام طاقت فرساي (سازد و بند و زنجير  آنان حرام ميو ناپاكيها را بر نمايد  مي
پس كساني كه به او ايمان . اندازد كند و فرو مي را كه بر آنان بود بدر مي) قبلي

بياورند و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند و از نور پيروي كنند كه به 
  ».گمان آنان رستگارانند همراه او نازل شده است، بي

 چنانكه ؛جمله پيامبراني است كه به نبوت محمد بشارت داده است از � عيسي
  :فرمايد خداوند مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó\\\\ tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu$$$$ óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ££ ££““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### #### MM MM$$$$ ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq rr rr&&&& (( (( $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ � ) ،6صف(  
من ! اي بني اسرائيل: از زماني را كه عيسي بن مريم گفتو خاطر نشان س«

فرستادة خدا به سوي شما هستم و توراتي را كه قبل از من آمده است، تصديق 
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... دهم آيد و نام او محمد است، مژده مي ري كه بعداز من ميكنم و به پيغمب مي
دالئل محكم همراه با معجزات روشن و ) احمد نام(اما هنگامي كه آن پيغمبر 

  ».اين جادوي آشكاري است: پيش ايشان آمد، گفتند
 آگاه و به آنان دستور داده است كه به � خداوند همة پيامبران را از بعثت پيامبر اكرم

  : چنانكه فرموده است؛190اگر زمان او را دريافتند به او ايمان بياورند: ن خود بگوينداپيرو

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt,,,,≈≈≈≈ ss ssWWWW‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏmmmm uu uuρρρρ 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ××−−−− ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççGGGG ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö‘‘‘‘ tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& uu uu ôô ôôΜΜΜΜ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô−−−− $$ $$$$$$ ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )81آل عمران، (   � ####$$
به خاطر بياور هنگامي را كه خدا پيمان موكد از پيغمبران گرفت كه چون كتاب «

 آن پيغمبري آيد و آنچه را با خود داريد، و حكمت به شما دهم و پس از
آيا : گفت) آن گاه. (و وي را ياري دهيدتصديق نمايد، بايد بر او ايمان بياوريد 

) و پذيرفتيم(اقرار كرديم : مرا بر اين كار پذيرفتيد؟ گفتنداقرار داريد و پيمان 
  ».پس گواه باشيد و من هم از گواهانم: گفت

جيل به جز تورات سامره و انجيل برنابا كه قبل از اسالم هاي فعلي تورات و ان نسخه
اواخر قرن پنجم ميالدي، انتشار و تالوت آن را حرام نمود و در وجود داشت و 

دستخوش تحريف قرار ) درياي مرده(دست آمده از منطقه بحرميت ه هاي خطي ب نسخه
 انجيل برنابا عبارتهايي  چنانكه در؛ نمودند� اند و اقدام به حذف نام پيامبر اكرم گرفته

 در آن ذكر شده است مانند آنچه در اصحاح � آمده كه به صراحت اسم پيامبر اكرم
الك مفاحتجب اهللا و طردهما ال«: م آمده است و متن عبارت چنين استچهل و يك

 يل از بهشتئخداوند آنان را پوشاند و آن دو را فرشتة ميخا «»ميخاييل من الفردوس

ال اله اال اهللا محمد رسول :  التفت آدم رأي مكتوبا فوق البابفلما«» .بيرون راند
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ال اله اال اهللا محمد رسول : كرد، ديد باالي در نوشته شده است وقتي آدم نگاه ».اهللا
  191».اهللا

اين موضوع كه اهل كتاب صفات محمد را در كتابهاي گذشته «: گويد ابن تيميه مي
هاي متفاوتي  از شيوه«: گويد  سپس مي» . نقل شده استدشاناند به تواتر از خو دانسته مي
هاي   از نوشتهاول:  پي برد� توان به مژدة پيامبران گذشته مبني بر ظهور پيامبر اكرم مي
براساس اعترافات مسلماناني كه قبالً اهل : دوم. بهاي موجود در دست اهل كتابكتا

اند كه ذكر محمد در كتابهايشان   و بعضي از اهل كتاب نيز تصريح كردهاند كتاب بوده
و ادعاي ما مبني بر صحت اين موضوع، اظهاراتي است كه از انصار مدينه به . آمده است

خبر  � اكرمتواتر نقل شده است كه همسايگان اهل كتابشان آنان را از مبعث پيامبر 
يان ما گفتند از م او پيامبر خداست و منتظر ظهورش بودند و مي: گفتند دادند و مي مي

، انصار را به اسالم دعوت داد، فوراً ايمان آوردند � وقتي پيامبر اكرم. ظهور خواهد كرد
  192.و با او بيعت نمودند

اي يهودي  ما همسايه«: ه بن سالمه بدري آمده است كه گفتچنانكه در حديث سلم
ل عبداالشهدر مجلس  � اندكي قبل از بعثت پيامبر اكرم. در بني عبداالشهل داشتيم

تر بودم و چادري روي من بود كه در آن  من از همه كوچك«: گويد سلمه مي. حاضر شد
آن يهودي از رستاخيز و قيامت و حساب و . ام دراز كشيده بودم به پهلو در كنار خانواده

پرست بودند به نظر آنها  حاضران كه مشرك و بت. ميزان و بهشت و دوزخ سخن گفت
به نظر تو چنين ! گفتند و اي بر تو اي فالني. اري بودزنده شدن پس از مرگ چيز دشو

شوند كه در آن بهشت و جهنم  شود كه مردم پس از مرگشان در جهاني زنده مي مي
بله سوگند به ذاتي كه به او سوگند : بينند؟ گفت  سزاي اعمالشان را ميوجود دارد و
نيا برافروخته شود ترين تنور د شود كه چنين است و گفت دوست دارم بزرگ خورده مي

 و درش را ببندند و در عوض، فرداي قيامت از آتش بيندازندو سپس مرا داخل آن 
  .دوزخ نجات يابم

نشانه آن پيامبري است كه از اين سرزمين : نشانة آن چيست؟ گفت! واي بر تو: گفتند
  .شود و با دستش به سوي مكه و يمن اشاره كرد مبعوث مي
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همه گويد او به من نگاه كرد، در حالي كه من از  م؟ سلمه ميبيني كي او را مي: گفتند
  .اگر اين پسر بچه عمري داشته باشد او را درخواهد يافت: تر بودم، گفت كوچك

 يديري نگذشت تا اينكه خداوند پيامبرش را مبعوث كرد و آن يهود: گويد سلمه مي
و او از روي سركشي و  ايمان آورديم �  اكرمدر ميان ما زنده بود پس ما به پيامبر

تو همان كسي نيستي كه در ! و اي بر تواي فالني: ما گفتيم. ت به پيامبر كفر ورزيدحساد
  193».بله ولي هدفم اين شخص نبود: گفتي؟ گفت د پيامبر با ما سخن ميمور

ام كه به ذكر نام محمد  هايي از زبور را ديده من نسخه«: گويد ابن تيميه رحمه اهللا مي
 تصريح شده است و نسخه ديگري از زبور را ديدم اما اين موضوع را در آن و نبوت او

ها چيزهايي از صفات پيامبر ذكر شده باشد  كن است در بعضي از نسخهمنيافتم، پس م
  194».هاي ديگر وجود ندارد كه در نسخه

سوگند به ... «:  خدا را در تورات بيان كرد و گفت صفت پيامبر� عبداهللا بن عمرو
وصف در قرآن توصيف شده، در تورات به همين صورت صورت  و همچنان كهخدا ا

يا ايها النبي انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذيرا «: در تورات آمده است» .شده است
أنت عبدي و رسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ و الغليظ و و حرزا لالميين 

عفو و يصفح و لن يقبضه و ال يدفع بالسيئه السئيه ولكن ي. السخاب في االسواق
ا و  عمياال اله اال اهللا و يفتح به اعينً: ا و العوجاء بان يقولةاهللا حتي يقيم به المل

  195»اا غلفًا و قلوبا صمآذانً
                ها  و بيم دهنده و محافظ اميهاي پيامبر ما تو را گواه و مژده دهند«
ام؛ درشت خو و  م هستي؛ تو را متوكل ناميدهايم؛ تو پيامبر و رسول فرستاده) بيسوادان(

كني؛ بلكه  آوري و در مقابل بدي، بدي نمي بدخو نيستي و نه در بازارها فرياد بر مي
كني و خداوند تو را تا زماني كه ملت منحرف به وسيله تو  بخشي و گذشت مي مي

، شنوا و دلهاي بگويند و چشمهاي كور، باز و گوشهاي كر و ال اله اال اهللا هدايت يابند
  » .بسته باز و نفسهاي شيطاني به مطمئنه تبديل گردند، تو را از بين نخواهد برد
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 در تورات چنين است كه محمد، پيامبر � صفات پيامبر اكرم: گويد كعب االحبار مي
آورد و در مقابل بدي،  بداخالق و درشت خو نيست و در بازارها فرياد بر نمي. خداست
امت او ستايشگرانند كه خداوند را در . بخشد نمايد و مي كه گذشت ميكند؛ بل بدي نمي

 شلوارشان بلند ياه پاچه. گويند نمايند و در بلندي تكبير مي هر مقام دنيوي، ستايش مي
صف آنها در نماز و . شويند و تا نصف ساق است و آنها اعضاي خود را با آب وضو مي

در دل شب . دهد  فضاي آسماني ندا ميمنادي آنان در. تسصف آنها در جنگ يكي ا
محل والدتش مكه ومحل هجرتش . زمزمة نيايش آنان چون صداي زنبور عسل است

  196».اش شام خواهد بود رمانروائيفطابه و محل 
   مژده دادن علماي اهل كتاب به نبوت محمد-2

ه سلمان فارسي در داستان معروف اسالم آوردنش از راهب عموريه وقتي كه در آستان
زمان پيامبري كه با دين ابراهيم «: كند كه به سلمان گفت داشت نقل ميمرگ قرار 
ين عربها مبعوث خواهد شد و به سرزميني ماو در سرز. شود، فرا رسيده است مبعوث مي

كه ميان دو سنگالخ قرار دارد و ميان آن سنگالخها درخت خرما وجود دارد هجرت 
پذيريد اما چيزي به  هديه را مي. ماند  پوشيده نمياو داراي عاليمي است كه. نمايد مي

تواني به  هايش مهر نبوت وجود دارد؛ اگر مي در ميان شانه. كند قبول نميعنوان صدقه 
  197».آن سرزمين مسافرت نمايي، پس اين كار را انجام بده

  بردگي و ديدارش با پيامبرحوادث دورانسپس سلمان خبر آمدنش به مدينه و 
ر زمان هجرت و دادن غذايي به او به عنوان صدقه و خودداري كردن پيامبر  را د�اكرم

سپس به او غذايي به عنوان هديه داد و پيامبر : گويد كند و مي دن آن را بازگو مياز خور
هايش و اسالم آوردنش حكايت  آن را خورد و پس از آن از ديدن مهر نبوت بين شانه

  198.كند مي
كند، مژدة دانشمندان و   داللت مي � ظهور پيامبر اكرميكي ديگر از مواردي كه به

توان داستان   است كه مي� مردان بزرگ يهودي مبني بر نزديك بودن بعثت پيامبر اكرم
ابي تيهان را ذكر نمود كه او از شام بيرون آمد و به مدينه نزد بني قريظه اقامت ورزيد و 
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اي گروه : ه بني قريظه گفت و هنگام مرگش، بوفات نموددو سال قبل از بعثت 
به نظر شما چه چيزي مرا از سرزمين شراب و نان به سرزمين فقر و گرسنگي ! يهوديان

من به اين شهر آمدم و در انتظار ظهور : گفت. داني تو بهتر مي: د؟ گفتند يعني حجاز آور
  .پيامبر آخر الزمان بودم تا به او ايمان بياورم

زمان : گفتند و يهوديان به اهل مدينه ميان شايع شد اين سخن ميان يهوديان و ديگر
شود، نزديك شده است و ما به اتفاق او شما را مانند اقوام  پيامبري كه اكنون مبعوث مي
 از انصار  كه اين سخن بعداً سبب اسالم آوردن مرداني199عاد و ارم خواهيم كشت

ندي از جمله چيزهايي كه عالوه بر رحمت الهي و هدايت خداو«: گفتند گرديد و آنها مي
 ما مشرك و . بود�  مژده عالمان يهودي به ظهور پيامبر اكرم،ما را به اسالم فرا خواند

پرست بوديم و آنها اهل كتاب بودند و دانشي داشتند كه ما نداشتيم و همواره ميان ما  بت
: گفتند ند، ميپسنديد داديم كه نمي شد و چون عملي را انجام مي و آنها شر و فتنه برپا مي

شود، فرا رسيده است و ما همراه او شما را همچون  كه اينك مبعوث ميزمان پيامبري 
  200.اقوام عاد و ارم خواهيم كشت

من از بعثت «: كه نامه پيامبر به دستش رسيد گفتهمچنين هرقل، پادشاه روم، وقتي 
  201».كردم كه او از شماست او آگاهي داشتم، اما گمان نمي

  مومي مردم در آن زمان اوضاع ع-3
فساد : نمايد اير مردم را چنين خالصه مياستاد ندوي اوضاع اعراب قبل از اسالم و س

تر از اين بود كه مصلحان و معلمان  وضعيت مردم در نيمه قرن ششم ميالدي بزرگ
اي از عقايد و عادتي  بتوانند به اصالح آن قيام كنند؛ چون مشكل تنها اين نبود كه عقيده

اي از جوامع اصالح  عادتها اصالح شود يا عبادتي از عبادتها پذيرفته شود يا جامعهاز 
گردد؛ زيرا براي چنين اموري مصلحان و معلماني در هر زمان و سرزميني وجود داشته 

پرستي خانه برانداز  است؛ بلكه مشكل اساسي و مهم اين بود كه فرهنگ جاهليت و بت
جاهليتي كه تعاليم . كن گردد نهادينه شده بود، ريشهكه در طول قرنها و روزگاران، 

پيامبران و كوشش مصلحان در زير آوارهاي آن مدفون و ناپديد شده بود، نياز به تأسيس 
                                                           

 .107، محمد قلعجي، ص  تحليليهةدراس -199

 .231، ص 1 ابن هشام با سند حسن، ج -200

 .146، ص  النبويهةصحيح السير -201
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 تمامياي داشت كه تمام دنيا را در بربگيرد و پناهگاهي براي  ساختمان محكم وگسترده
همه چيز با انسان گذشته فرق بايست انساني جديد ساخته شود كه در  ملتها باشد و مي

. ي را آغاز كندخواهد زندگ ده است و يا از نو ميمداشته باشد؛ گويي تازه به دنيا آ
  :فرمايد خداوند مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\GGGG øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

 yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 88 88llll ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... zz zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )122 ،انعام(  

ايم و  زنده كرده) با دادن ايمان و قرآن(اي بوده است و ما او را  يا كسي كه مردهآ«
رود، مانند كسي  ايم كه در پرتو آن، ميان مردمان راه مي نوري فرا راه او داشته

. تواند بيرون بيايد ر تاريكيها فرو رفته است و از آن تاريكيها نميدست كه ا
  ».همان گونه اعمال كافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده است

ي و از بيخ كندن آن بود؛ تپرس موضوع و هدف اساسي، ريشه كن كردن فساد و بت
عماق دل و جان اي كه اثري از آن باقي نماند و به جاي آن عقيده توحيد در ا به گونه

انسانها چنان غرس گردد كه باالتر از آن در تصور نگنجد و در نتيجة آن انساني ساخته 
و خدمت به انسانها و حق طلبي بر  كردن خدا و پرستش اوشود كه گرايش به راضي 

هر خواهش و گرايش ديگر غالب گردد و انساني باشد كه با هر نوع شهوت مبارزه كند 
يه اساسي نه تنها نجات بشري بود كه كامالً خود را براي خودكشي و خالصه اينكه قض

بايست انسان را به راهي   بلكه مي؛و سقوط در جهنم دنيا و آخرت آماده كرده بود
ساخت كه گام نهادن در آن سعادتي است كه عارفان مؤمن به خدا از آن  رهنمون مي

 به پرهيزگاران نويد داده شده شوند و پايان آن بهشت جاويداني است كه مند مي  بهره
 و در اين مورد هيچ تصويري گوياتر و رساتر از اين گفتار الهي نيست كه در 202است

  : در مورد بعثت پيامبر فرموده استمقام منت و احسان

� (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

                                                           

  .181 - 180، ص 1، سعيد حوي، ج  النبويهةاالساس في السنه و فقها السير -202
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 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE �   ) ،103آل عمران(  
يسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا را ياد و همگي به ر«

بياوريد آن گاه كه با يكديگر دشمن بوديد، پس خدا بين دلهايتان محبت ايجاد 
نمود و به وسيلة نعمت خدا برادراني شديد و همچنين بر لبة پرتگاهي از آتش 

ي خود ها بدين صورت خداوند، نشانه. بوديد، پس خدا شما را از آن نجات داد
  ».شويد نمايد تا راهياب را براي شما بازگو مي

  رمداليل قبل از بعثت مبني بر نبوت پيامبر اك -4
داد،  اي بر نبوتش گواهي مي هايي كه پيش از نبوت او به عنوان مقدمه از جمله نشانه

  چنانكه از جابر بن سمره روايت است كه گفت پيامبر؛سالم گفتن سنگ به ايشان بود
شناسم كه قبل از اينكه به پيامبري مبعوث شوم بر  سنگي را در مكه مي«: رمود ف�اكرم

  1».شناسم كرد، من آن را اكنون مي من سالم مي
خوابهاي . هاي پيش از نبوت ايشان بود همچنين خوابهاي راستين از جمله نشانه

ر اينكه ديد مگ راستين، اولين بخش از وحي بود كه براي او پديدار شد و او خوابي نمي
  2.يافت مانند سپيده صبح تحقق مي

نشيني و خلوت گزيني براي عبادت بيش از همه چيز، مورد   گوشه، از بعثتقبل
ناحيه شمال غربي مكه است،  به غار حرا، كه كوهي واقع در.  بود� عالقة پيامبر اكرم

اهي گ. گذراند گزيد و چند شب را در آن جا با عبادت مي رفت و آن جا خلوت مي مي
شد  ده شب و گاهي بيشتر تا يك ماه به خلوت گزيني و عبادت در غار حرا مشغول مي

نمود  اش را جمع مي گذشت كه باز توشه گشت و ديري نمي باز مي اش و سپس به خانه
گشت و اين چنين كار او ادامه   حرا برميرتا به خلوت گزيني ديگري برود و به غا

  3.داشت تا وحي بر اونازل گرديد

                                                           

 .2277، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي و تسليم الحجر عليه قبل النبوه، شماره ي الصحيحمسلم ف -1

 .3، كتاب بدء الوحي، شماره البخاري -2

 .60، بوطي، ص  النبويهةفقه السير -3
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  فصل اول 
  

  �نزول وحي بر پيامبر اكرم
  
 در چهل سالگي و حتي قبل از آن، در غار حرا به خلوت و تفكر در مورد � پيامبر اكرم

شبهاي زيادي را در غار حرا با عبادت سپري . پرداخت جهان هستي و آفريدگارش مي
گشت و براي شبهاي ديگر  شد، به خانه بر مي ياش تمام م نمود و بعد از اينكه توشه مي

داشت تا اينكه روز دوشنبه ماه رمضان، ناگهان براي اولين بار جبرئيل داخل  توشه بر مي
نزول «: گويد كند كه مي  چنانكه بخاري در صحيح خود از عايشه روايت ميد؛غار حرا آم

شد و آنچه را كه در عالم وحي بر رسول اهللا به وسيلة خوابها و رؤياهاي راستين آغاز 
بعدها رسول خدا به عزلت و . كرد ديد، مانند روشني صبح، تحقق پيدا مي رؤيا مي
روز  نشيني پرداخت و چندين شبانه نشيني عالقمند گرديد و در غار حرا به گوشه گوشه
شد به  اش تمام مي كرد و هنگامي كه توشه اينكه به خانه بيايد در آنجا عبادت مي بدون
در يكي از روزها كه . كرد خديجه توشة او را آماده مي. داشت توشه بر مي آمد و نه ميخا
من : رسول اهللا فرمود. بخوان:  و گفتاي نزد او آمد غار مشغول عبادت بود، فرشتهدر 

 سپس رهايم كرد و. فرشته مرا در بغل گرفت و فشرد: گويد مي. خواندن بلد نيستم
وقتي بار .  گرفت و فشردبار دوم مرا در بغل. لد نيستمخواندن ب: گفتم. بخوان: گفت

&&&&ù �: بلد نيستم، مرا در بغل گرفت و فشرد و گفت : سوم گفتم tt tt���� øø øø%%%% $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ :.. � 
بعد از آن رسول خدا در » .پروردگارت كه انسان را از خون بسته آفريد بخوان به نام«

آنها او . مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد: فتتپيد، نزد خديجه برگشت و گ  ميحالي كه قلبش
ا براي خديجه آن گاه جريان ر. اش برطرف گرديد را پوشانيدند تا اينكه ترس و دلهره

: خديجه گفت. كنم خود احساس خطر ميمن نسبت به جان : بازگو نمود و فرمود
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 كني و به خداوند هرگز تو را ضايع نخواهد كرد؛ چون تو صلة رحم را برقرار مي
 آوري و در راه حق شكيبايي ه عمل ميرسي و از مهمانان پذيرائي ب مستمندان مي

او مردي . آن گاه خديجه او را نزد پسر عموي خود، ورقه بن نوفل، برد. ورزي مي
ه رسول اهللا آنچه را كه مشاهده نموده بود، براي ورق. مسيحي و بزرگسال و نابينا بود

اي كاش . شد اي است كه بر موسي نازل مي رشتهاين همان ف: ورقه گفت. تعريف كرد
ان مگر آن: رسول خدا گفت. كنند زنده بودم ميروزي كه قومت تو را از شهرشان بيرون 

 مگر اي هيچ كس نياورده است ا كه تو آوردهپيامي ر: ورقه گفت! كنند؟ مرا بيرون مي
ش زنده بودم و از تو اي كا. اند قومش با او دشمني ورزيده واو را از شهر بيرون رانده

سپس ديري نگذشت كه ورقه از دنيا رفت و جريان وحي نيز متوقف . كردم حمايت مي
  .شد

 استنباط � توان قضاياي مهمي دربارة سيرة پيامبر اكرم با توجه به حديث فوق مي
  : توان به امور ذيل اشاره كرد ه مينمود كه از جمل

  
  دقانه روياي صا-1

 بود و دقانه نازل گرديد، به شيوة روياي صا� وحي بر پيامبر اكرمبراي اولين مرتبه كه 
دهد و روح او را پيراسته  منظور از آن خواب زيبايي است كه به انسان شرح صدر مي

دهد و شايد حكمت اينكه خداوند براي اولين مرتبه وحي را بر  كند و رشد مي مي
كرد  ند وحي را با رويا آغاز نميد كه اگر خداوشپيامبرش در خواب نازل فرمود، اين با

آمد، امكان داشت دچار نوعي اضطراب و  مي � اكرمو ناگهان فرشته به سراغ پيامبر 
از اين رو حكمت خداوند . توانست از فرشته چيزي فرا بگيرد شد و نمي پريشاني مي

و  1با آن خو بگيرددر ابتدا در خواب بر ايشان وحي بفرستد تا  متعال اقتضا نمود كه
ه آن گونه كه در حديث شريف آمده است، بخشي از چهل و شش قسمت حروياي صال
  .اند راشش ماه دانستهدقانه صا اي از علما از جمله بيهقي مدت روياي  و عده2نبوت است

 نازل نشده  �بايد دانست كه چيزي از آيات قرآن در حال خواب بر پيامبر اكرم
 نازل شده است و روياي � ر پيامبر اكرماست؛ بلكه تمام قرآن در حال بيداري ب

                                                           

 .57، عبدالقادر، الشيخ ابراهيم، ص منامات الرسول -1

 .7، هشام احمصي، ص الرويا ضوابطها و تفسيرها -2
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از  «: روايت شده كه فرمود�  چنانكه از پيامبر اكرم؛ نوعي بشارت در دنيا استدقانهصا
بشارتها در زندگي دنيا، خواب شايسته و نيكوست كه به شخص يا كسي ديگر الهام 

  1».گردد مي
ديد و در حالي  آن حضرت قبل از نزول جبرئيل در غار حرا، خوابهاي زيبايي مي

كرد و دريچة قلبش به روي تمام زيباييهاي زندگي  شد كه شرح صدر پيدا مي بيدار مي
 دارند  بر اين اجماعوجود دارند، كه در مورد آغاز وحي يي روايتهاتمام .2شد گشوده مي

كه سرآغاز وحي بر پيامبر به وسيلة روياهاي صادقانه بوده است كه در خواب هر چه 
چنانكه عايشه رضي اهللا عنها كه . يافت ناً در بيداري به صورت كامل تحقق مي عي،ديد مي

 را به روشنايي صبح كه تاريكي �  اكرمترين عربها بود روشني خواب پيامبر از فصيح
زدايد، تشبيه كرده است و اين تصويري است كه دنياي عرب اگر خرمن  شب را مي

  3.توانند بيابند اي رساتر از اين نمي كلمهبزرگ فصاحت و بالغت خود را غربال نمايد، 
  
   خلوت گزيني-2

او در غار حرا .  بود� خلوت گزيني بيش از همه چيز، مورد عالقة پيامبر اكرم
 با مردم دور نشينيپرداخت تا از مشغوليتهاي زندگي و هم نشست و به عبادت مي مي

اش را  ناييهاي عقلياش و احساسات روحي و رواني و توا باشد و قواي ذهني و فكري
  4.براي مناجات با آفريننده جهان هستي به كار گيرد

نمود، انسان را به تأمل و تفكر وا   به آن رفت و آمد مي�  اكرمغاري كه پيامبر
بيني كه گويا آرام در برابر عظمت  دارد؛ چراكه با نگاه كردن به هر سو كوههايي را مي مي

ات را بر  سماني صاف و گسترده چيزي ديگر توجهاند و جز آ خدا سر به سجده گذاشته
  5.انگيزد و شايد فردي كه نگاهش تيز باشد از آنجا مكه را ببيند نمي

                                                           

 .، حسن االسناد3899، كتاب تعبير الرويا، شماره ابن ماجه -1

 .22، ص  و الرسالهةطريق النبو -2

 .254، ص 1، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا محمد -3

 . همان-4

 .256، ص 1، ابي شهبه، ج  النبويهةالسير -5
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 به آن تمايل يافته بود، نوعي آمادگي ويژه و � اين خلوت گزيني كه پيامبر اكرم
پاكسازي وجود از وابستگيهاي مادي و انساني و الزام ساختن نفس به تربيت الهي و 

 قبل از نبوت، تفكر در شگفتي آفرينش آسمانها � عبادت پيامبر اكرم. تأديب رباني بود
هاي خداوند در هستي بود كه بيانگر نوآوري و شگفتي آفرينش و قدرت  و نگاه به نشانه

  1.باشند بزرگ الهي و نظم محكم و ابداع بزرگ خداوند مي
 سنت براي هر مسلماني، اعم اين. 2از سنتهاي پيامبر، سنت اعتكاف در رمضان است

 از حاكم، عالم، رهبر تاجر و يا تمامي قشرهاي جامعه، براي زدودن آاليشهاي وجودش
 بايد وضعيت خود را در پرتو قرآن و سنت درست كنيم و قبل از ؛ چراكهمهم است

  3.اينكه مورد محاسبه و بازخواست قرار بگيريم، خودمان از خود محاسبه بگيريم
مدتي از وقتشان را به بازيابي و بررسي فراگير و توبه و انديشيدن در  يددعوتگران با

وضعيت دعوت و ضعف و توان خود و پي بردن به عامل كاستيها و شناخت وضعيت 
البته هر . حاكم بر پيرامونشان با تمام تفاصيل و خوبيها و بديهاي آن، اختصاص بدهند

 و پيروي از هواهاي نفساني مطلوب باشد، گاه فساد، شيوع يابد و دنيا ترجيح داده شود
خلوت گزيني مثبت بوده و منفي نباشد و  نشيني و خلوت اشكالي ندارد، اما بايد گوشه

  4.مطابق مقتضاي راه حل پيش برود
: ، عايشه رضي اهللا عنها فرمود� نشيني و خلوت گزيني پيامبر اكرم در مورد گوشه

: گويد شيخ محمد عبداهللا دراز مي» .پرداخت  مي شبهاي متوالي به عبادت�  اكرمپيامبر«
نه خيلي زياد بود و نه خيلي كم و اين بيانگر اين كنايه است از اينكه اين گونه شبها «

روي  و ميانه. پايبند بودبه آن ميانه روي پيامبر در كارها است كه قبل و بعد از بعثت 
  5».شعار ملت اسالم و رمز رهنمود پيامبر بزرگوار است

  

                                                           

 .469، ص 1، محمد صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1

 .195، ص 1، سعيد حوي، ج  النبويهة السير– ااالساس في السنه و فقه -2
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   نزول وحي در غار حرا-3
: فرمود. بخوان: را بود، جبرئيل نزد او آمد و گفت در حالي كه در غار ح� پيامبر اكرم

 بار سوم مرا سخت  را در برگرفت و براي� پس پيامبر اكرم. من خواندن بلد نيستم
  :فشار داد و گفت
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yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ tt tt���� øø øø.... FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �   )،4 – 1 علق(  
بخوان به نام . بخوان چيزي را كه بر تو وحي شده است! اي محمد«

انسان را از خون بسته آفريده . آفريده است) همه چيز را(آن كه . پروردگارت
همان خدائي كه به . تر است ر و بخشندهبخوان و پروردگارت بزرگوارت. است

  ».وسيلة قلم آموخت
باشد كه در آن به  هاي سورة علق مي ، آيه� هاي نازل شده بر پيامبر اكرم اولين آيه

ي آموخته كه يپردازد و خداوند به انسان چيزها اي مي آفرينش انسان از خون بسته
حترام و شرافت قرار داده است دانسته است، پس خداوند انسان را با دانش، مورد ا نمي

دانش، گاهي در ذهن و . و اين امتيازي بود كه آدم به وسيلة آن بر فرشتگان برتري يافت
ها رسالت محمد آغاز  شود و با اين آيه بان است و گاهي با نوشتن انجام ميزگاهي در 

 رخداد اين: نويسد  ميفي ظالل چنانكه سيد قطب در ؛اي بزرگ بود گرديد و اين حادثه
بزرگي بود و تالش ما در جهت شناسايي بزرگي و عظمت اين رخداد خارج از تصور 

داللت آن نيز . ما باقي خواهد ماند؛ چراكه آن يك رخداد بزرگ و حقيقتي عظيم بود
اي كه اين  و لحظه... بزرگ و آثار و پيامدهاي آن در تمام زندگي انسانها نيز بزرگ بود

ترين لحظه در زمين و در طول تاريخ بوده  گويي بزرگ ن گزافهرخداد اتفاق افتاد، بدو
حقيقت اتفاقي كه در اين لحظه رخ داد چيست؟ حقيقت آن اين است كه خداوند . است

بزرگ و جبار و قهار و متكبر و پادشاه تمام جهان خواست بر موجود كوچكي به نام 
 و خداوند اين موجود را با تي به نام زمين رحم نمايدساي از ه انسان و ساكن در گوشه

و مكاني براي به وديعت محل فرود نور خداوندي  انتخاب فردي از آنها براي اينكه
  1.نهادن حكمتش و محل فرود سخنان وي باشد مورد اكرام و بزرگداشت قرار داده است
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در آغاز وحي الهي از قلم و اهميت آن و دانش تقدير شده و از جايگاه آن در 
ش ملتها و امتها تقدير به عمل آمده است و به اين اشاره شده كه ساخت و پرور

  1. علم و معرفت است،بارزترين ويژگي انسان
شود؛ چراكه اولين سخني كه   جايگاه علم در اسالم روشن مي،در اين رخداد بزرگ

  :گردد، دستور به خواندن است زل مي نا�  اكرمبه پيامبر
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  ».بخوان به نام پروردگارت كه آفريده است«

دهد و مقام اهل علم را  نمايد و به آن دستور مي اسالم همواره به دانش تشويق مي
  :فرمايد خداوند مي. شمارد متاز ميبرد و آنها را بر ديگران م باال مي
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اگر چنين كنيد، خداوند به كساني . برخيزيد! شود برخيزيد وقتي به شما گفته مي«

  ».بخشد اند، درجات مي از شما كه ايمان دارند و از علم بهره برده
  :فرمايد ند ميخداوو 
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كنان و  يا كسي كه در اوقات شب سجده) ن شخص مشركي بهتر استچني(«

شود و از غذاب آخرت خود را دور  ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي
آيا كساني كه علم و : بگو. وار رحمت پروردگار خويش استدارد؟ و اميد مي

د و دانند برابراند؟ تنها خردمندان پن دانند با كساني كه نمي دانش دارند و مي
  ».گيرند اندرز مي
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اوست كه انسان را به وسيلة قلم، علم آموخت و به . منبع علم مفيد، خداوند است
هرگاه انسانها از اين روش و شيوه دور شود و . دانست انسان چيزهايي آموخت كه نمي

  1.گردد دانش او از برنامه و شيوه خداوند متعال جدا شود، علمش اسباب نابودي او مي
  � وحي و مشكالت پيامبر اكرمنزول  -4

 را چند بار فشار داد تا اينكه او را خسته كرد و از آن پس پيامبر �  پيامبر اكرم،جبرئيل
 طور كه خداوند متعال فرموده گرفت، آن با سختي و خستگي و سنگيني وحي را فرا مي

  :است

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO �   ) ،5مزمل(  
 به اين گونه به دليل بيان اهميت اين دين و  �وحي بر پيامبر اكرمحكمت نزول 

عظمت آن و اهتمام ورزيدن به آن و همچنين بيان اين مسئله كه امت اسالم پس از 
  2.باشد سختي و رنج فراون به اين دين رسيده است، مي

 ، سخن� اي است برخالف سنتها و قوانين طبيعي كه پيامبر اكرم پديدة وحي معجزه
گيرد و از روي الهام و تأمل دروني و  فرا مي) جبرئيل(را توسط فرشته ) قرآن(خداوند 

يابد و وظيفه  احساس و عواطف نيست؛ بلكه وحي بيرون از وجود پيامبر تحقق مي
پيامبر حفظ و رساندن آن به امت است، اما بيان و تفسير وحي با توجه به احاديث و 

  3.شود ب خود پيامبر انجام مي از جان� فرمايشات پيامبر اكرم
در حقيقت، وحي اساسي است كه تمام حقايق دين از قبيل عقايد و احكام ديني بر 

 ملحدان به طعنه زدن و ن از آناقبلبنابراين، مستشرقان و . شوند اساس آن مرتب مي
اند تا پديده وحي را تأويل كنند و  ايجاد شك و ترديد در وحي پرداخته و كوشيده

 و مورخان مورد اعتماد به ما ته و حقيقت آن را طوري كه از طريق صحاح سواقعيت
محمد «: گويند  رسيده است، تحريف نمايند بنابراين، برخي از مستشرقان و ملحدان مي
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محمد مردي : اند راهب آموخته است و برخي گفتهقرآن و اصول اسالم را از بحيراي 
  1». به بيماري صرع بوده استبوده كه داراي حالت عصبي و جنون يا مبتال

حرا به هاي نادرست و غيرمنطقي آنان، در حقيقت محمد در غار  اما برخالف گفته
بخوان و اين : برد كه ناگهان جبرئيل با پيام الهي بر او نازل شد و به او گفت  سر مي

پديده فرايندي ذاتي و داخلي نيست كه از سخن گفتن با خويشتن و احساس دروني 
شأت گرفته باشد؛ بلكه وحي، استقبال و فراگرفتن از حقيقتي بيروني است كه با محض ن

را به  � ذات و درون او ارتباطي ندارد و اين موضوع كه جبرئيل سه مرتبه پيامبر اكرم
تأييدي است براي اينكه وحي از بيرون آموخته » بخوان«: گويد دهد و مي شدت فشار مي

اطر تفهيم همين مطلب بوده كه ممكن است تصور شود و اين عمل جبرئيل به خ مي
 از آنچه ديد و  �پيامبر اكرم. گيرد شود كه وحي از يك خيال دروني سرچشمه مي

 دچار ترس و هراس گرديد و در حالي كه لرزه به اندامش افتاده بود، شتابان به ،شنيد
بوتي كه به  به رسالت و ن�نمايد كه پيامبر اكرم اش بازگشت و اين داللت مي خانه

د و به رساندن آن به مردم موظف شزودي بار گران آن به دوش او گذاشته خواهد 
أييد و تأكيد اين مطلب  چنانكه خداوند متعال با ت؛اي نداشت گردد، شوق و عالقه مي
  :فرمايد مي

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) %%%% [[ [[nnnnρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 
yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 II IIωωωω rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### �  
  )53 – 52 شوري،(  

كه قرآن است و مايه حيات (همچنين به تو نيز به فرمان خود روحي را «
ولي ما قرآن را نور . دانستي كه كتاب چيست تو قبالً نمي. وحي كرديم) باشد مي

عظيمي قرار داديم كه به وسيلة آن هر كه را از بندگانمان بخواهيم، هدايت كنيم 
  ».سازي   ميو تو قطعاً به راه راست رهنمود

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
                                                           

  .64، بوطي، ص  النبويهةفقه السير -1
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� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷GGGG èè èè???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè????$$$$ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ;; ;;MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt////       tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 

ÏÏ ÏÏMMMM øø øøwwww $$ $$#### AA AAββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã&&&& øø øø!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ      †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ èè èè???? öö ööθθθθ nn nn==== ss ss???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ II IIωωωω uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù àà ààMMMM ÷÷ ÷÷VVVV ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù #### \\ \\���� ßß ßßϑϑϑϑ ãã ãããããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  
  )16 - 15يونس، (  

القات ما اميدي شود، كساني كه به م وقتي آيات روشن ما بر آنها تالوت مي«
توانم  من نمي: بگو. ز اين بيار يا آن را عوض كنقرآني غير ا: گويند ندارند، مي

كنم مگر از وحيي كه به من  من پيروي نمي. از طرف خود عوض كنمآن را 
  ».ترسم بزرگ پروردگارم ميمن در صورت مخالفت، از عذاب روز . شود مي

در مورد حقيقت وحي، خط بطالني ) رض(تداوم وحي و حديث صحيح عايشه
دكتر بوطي در . است بر عقايد و ديدگاههاي كساني كه در مورد آن شك و ترديد دارند

  : له را بيان داشته استئاين مورد، زيبا سخن گفته و چند مس
د دارد اينكه، وقتي قرآن نازل  واضحي كه ميان قرآن و حديث وجوتفاوت - 1
شد در حالي كه در مورد حديث به همين  شد، فوراً به دستور رسول خدا، نوشته مي مي

 زيرا قرآن با همان كلمات و حروف ؛نمود كه يارانش آن را به خاطر بسپارند اكتفا مي
ز شد، اما كلمات حديث چنين نبود؛ بلكه كلمات و تركيب آن ا توسط جبرئيل نازل مي

بنابراين، رسول اهللا، از اين .  بود و فقط معنايش از جانب خدا بود �جانب خود پيامبر
  .كرد كه سخن خداوند با سخنان وي مخلوط شود پرهيز مي

شدند يا پاسخ آن را   را در بعضي از مسائل جويا مي � وقتي ديدگاه پيامبر اكرم- 2
اي از قرآن در مورد  د تا اينكه آيهكر داد و يا گاهي زماني طوالني سكوت اختيار مي نمي

 در بعضي مسائل به صورت شخصي عمل �  اكرمشد و گاهي پيامبر آن پرسش نازل مي
نمود و چه بسا به خاطر آن مورد  شد و او را توجيه مي اي نازل مي آن گاه آيه. كرد مي

  .گرفت عتاب و سرزنش قرار مي
 به وسيلة مكاشفة دروني، حقايقي از سواد بود و امكان ندارد كه انسان  پيامبر بي- 3

 و حكايت مادر موسي كه نوزادش را به دريا انداخت و  �تاريخ مانند داستان يوسف
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ه خاطر حكمتي بود كه خدا داستان فرعون و ديگران را بداند و بيسوادي وي نيز ب
  :خواست مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ’’ ’’ÜÜÜÜ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB šš šš���� ÎÎ ÎÎΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ ^^ ^^ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )48 ،عنكبوت(   � ####$$
اگر درباره چيزي كه به تو نازل شده است، در شك و ترديد هستي، از كساني «

گمان حق از جانب  بي. اند خوانده سؤال كن كه قبل از تو كتابهاي آسماني را مي
  ».پروردگارت براي تو آمده است، پس از زمرة مترددان مباش

 تا چهل سالگي در ميان قومش �  سابقه راستگويي و صداقت پيامبر اكرم- 4
بنابراين، بايد در نخستين . مستدعي اين است كه قبل از آن با خود راستگو بوده است

برسي خود از پديده وحي، در مورد آن پديده قضاوت نمايد كه آيا كسي كه بر او وحي 
.  يا دچار نوعي ترديد و خيال گشته استاي از جانب خداست و آورده است، فرشته

  :فرمايد كه خداوند در اين مورد ميچنان

� ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77 ee ee7777 xx xx©©©© !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 šš šš‚‚‚‚ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÎÎ ÎÎ$$$$ tt ttIIII ôô ôôϑϑϑϑ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$   )95 - 94يونس، (  � ####$$
 پس از كساني كه ،ايم، شك و ترديد داري اگر تو در آنچه بر تو نازل كرده«

خوانند بپرس و حق از جانب پروردگارت نزد تو آمده  كتاب قبل از تو را مي
از شك كنندگان مباش و از كساني مباش كه آيات خدا را تكذيب است، پس 

  ».شوي آن گاه از خسارت ديدگان مي. نمودند
كنم و  شك نمي«:  بعد از نزول اين آيه گفت� روايت شده است كه پيامبر اكرم

  1».پرسم نمي
  

                                                           

 .340، ص 8، ج تفسير قرطبي – 17908، 17906 اخرجه الطبراني، -1
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   انواع وحي-5
  :  و مراتب وحي عبارتند ازابن قيم انواعاز نظر علما و 

  دقانه رؤياي صا- 1
يد مگر اينكه مانند د آغاز وحي با رؤياي صادقانه بود و آن حضرت خوابي نمي

خواب پيامبر وحي است و : يافت و در حديث آمده است تحقق ميروشنايي صبح 
  :  گفته است� خداوند متعال در حق ابراهيم و اسماعيل

� ¢¢ ¢¢ oo oo____ çç çç6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& yy yy7777 çç ççtttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& öö öö  �  
  ».كنم بينم كه تو را ذبح مي اي فرزندم درخواب مي«

   الهام- 2
 ؛الهام يعني اينكه فرشته در قلبش چيزي القاء كند بدون آنكه او فرشته را ببيند

لن تموت نفس حتي » «.1إن روح القدس نفث في روعي«:  پيامبر فرمودندكهچنان
 يعني روح القدس اين »2تستكمل رزقها و اجلها فاتقوا اهللا واجملوا في الطلب

نكه پيش از آمطلب را در قلبم القاء نمود كه هيچ كس مزه مرگ را نخواهد چشيد مگر 
ه باشد، پس از خدا بترسيد و زيبا رداش را در دنيا به تمام و كمال دريافت ك آن روزي
  .بخواهيد
   نزول وحي با صدايي همانند صداي بانگ جرس- 3

 چنانكه در ؛ بود � اكرمنوع وحي بر پيامبرترين  ترين و سنگين اين وحي سخت
گاهي وحي بر من مانند صداي زنگ :  رضي اهللا عنها آمده است كه فرمودحديث عايشه

شود كه  تر است و از من در حالي جدا مي آيد كه از همة انواع وحي بر من سخت مي
ايم ظاهر ام و گاهي نيز فرشته به صورت يك مرد بر آنچه را كه گفته است، فرا گرفته

  3.كنم گويد حفظ مي شود و آنچه را مي مي
   سخن گفتن به صورت مستقيم با خدا- 4

                                                           

 .، مؤسسه الرساله79، ص 1، ج زاد المعاد حديث صحيح بشواهده، -1

 . همان-2

 .2، كتاب بدء الوحي، شمارة بخاري -3
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گويد، همان   خداوند بدون وساطت فرشتگان با پيامبران سخن مي،در اين گونه وحي
گونه كه با موسي بن عمران سخن گفت و اين مرتبه از وحي براي موسي به طور قطعي 

 از طريق حديث اسراء به اثبات � اي پيامبر اكرمبا نص قرآن ثابت است، اما بر
  1.رسد مي
   فرشته به صورت اصلي خويشل نزو- 5

اش كه خداوند آن را به آن صورت آفريده  اينكه فرشته وحي را به صورت اصلي
  .نمايد را خداوند اراده نمايد، بر او وحي مي بيند و آنچه است، مي

   قالب يك فرد عادي و معمولي در�  تجسم فرشته وحي نزد پيامبر اكرم- 6
دهد و او هر آنچه را كه  در اين گونه از وحي، آن حضرت را مورد خطاب قرار مي

 در اين مرتبه از وحي است كه گاهي صحابه .گيرد يابد و فرا مي گويد در مي فرشته مي
  2.توانستند ببينند وحي را مي نيز فرشته

ر حيات جامعة انساني پس از اينكه نزول وحي بر پيامبر خدا آغاز دوران جديدي د
  .آمد بشر در ظلمتكده، راه را گم كرده و سرگردان شده، به حساب مي

از همه مردم   با وجود اينكه او� براساس نص حديث نزول وحي بر پيامبر اكرم
دوران رسالت حوادث تر بود، چنانكه در خالل بيست و سه سال زندگي  دليرتر و قوي

باشند، دشوار بود و علّت  مي بيانگر شجاعت و قوت قلب وي مختلفي پديد آمد كه
ترين فرد بشر نازل   دشواري وحي اين بود كه كالم خدا توسط بزرگ فرشتگان بر بزرگ

به راستي كه وضعيتي ترسناك و مسئوليت بزرگي بود براي كسي كه توان تحمل . شد مي
تن اين رسالت و رساندن آن آن را نداشت مگر كسي كه خداوند او را براي به دوش گرف

  3.برگزيده باشد
 بر جان »لقد خشيت علي نفسي«: چنانكه در روايتي آمده است كه رسول اهللا فرمود 

 بعد از �  اكرمپيامبر«: گويد همچنين عايشه مي. كنم طر ميخ ترسم و احساس خود مي
ه آمد و تپيد، نزد خديج نزول اولين آيات وحي در حالي برگشت كه قلبش به شدت مي

آنها او را پوشاندند تا اينكه ترس و هراس از او دور » مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد«: گفت 
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من او را «: اند فرمود م از عايشه روايت كردهو در روايتي ديگر كه بخاري و مسل» .شد
شد و در حالي نزول   كه در روز خيلي سرد وحي بر او نازل مي، يعني پيامبر را،ام ديده

  1».اش عرق سرازير بود گشت كه از پيشاني شد و از او جدا مي مام ميوحي ت
شد از شدت   نازل مي� وقتي وحي بر پيامبر اكرم«: گويد  نيز مي� عباده بن صامت

  2».شد اش متغير مي اندوهگين و چهرهآن 
  
   در گسترش اسالمي اهللا عنها نقش خديجه رض-6

د برگشت و لتپيد و نزد خديجه بنت خوي  در حالي كه قلبش به شدت مي� پيامبر اكرم
 را  ماجرا�  اكرمپيامبر. او را پوشاندند تا اينكه هراس از او دور شد! گفت مرا بپوشانيد

خديجه . كنم ترسم و احساس خطر مي بر خودم مي: به اطالع خديجه رسانيد و گفت
 خويشاوندي را كند؛ تو پيوند نه هرگز، سوگند به خدا كه خداوند تورا خوار نمي: گفت 

كشي و  كني و بار ديگران را بر دوش مي داري و بينوايان را كمك مي برقرار مي
شوند، ياري  نواز هستي و كساني را كه در راه حق دچار گرفتاري و مشكالت مي مهمان
  .دهي مي

نمايد؛ زيرا او از شنيدن اين خبر پريشان  گفتار خديجه بر قوت قلب او داللت مي
رد و عالوه بر اين رفتن او ك و با آرامش از ماجراي اتفاق افتاده استقبال نشد و نترسيد

. 3باشد را براي او بيانگر قوت قلب خديجه ميجنزد ورقه بن نوفل و بازگو كردن ما
نمايد؛ چراكه او  واكنش خديجه در برابر خبر وحي بر گستردگي ادراك او داللت مي

بر مقايسه كرد و فهميد كه چون محمد بر آنچه را شنيده بود با وضعيت واقعي پيام
خوبيهاي اخالقي خو گرفته است، هيچ گاه خداوند او راخوار نخواهد كرد و اين 

دارد بيانگر اين  توصيف خديجه در مورد پيامبر كه پيوند خويشاوندي را برقرار مي
ي مطلب است كه هر كس چنين كند، آمادگي الزم را دارد كه به ساير مردم خير و خوب

اگر . اي براي هويدا شدن اخالق او است برساند؛ زيرا رفتار انسان با خويشاوندانش آيينه
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در به دست آوردن و جمع نمودن خويشاوندانش با خوبي كردن به آنها موافق شود، 
  234.تر خواهد بود طبيعي است كه در به دست آوردن ديگران موفق

و شناخت خود از سنتهاي خدا ام المؤمنين خديجه رضي اهللا عنها براساس فطرت 
 داشت كه �  اكرمدر آفرينش الهي و براساس يقيني كه به سرمايه بزرگ اخالقي پيامبر

اي برخوردار  هيچ انساني در زندگي عادي خود و در برخوردبا مردم از چنين سرمايه
 داد كه نيست و همچنين با الهام از سوابق محمد كه مورد عنايت خداوند بود و نشان مي

  235.محمد مورد بزرگداشت خداست، ايمان آورد
 خديجه را واداشت تا بالفاصله ايمان � خصوصيات ذاتي و دروني پيامبر اكرم

بياورد؛ زيرا او يقين داشت كه شوهرش داراي سرشت و خصلتهاي نيك كامل است و 
بنابراين، . ترين خصلتها آن است كه موفقيت انسان را تضمين بكند كامل بهترين و

فات و ويژگيهاي كمال چنين استنباط كرد كه او صيجه از متصف بودن محمد به آن خد
هرگز در معرض خواري قرار نخواهد گرفت؛ چون خداوند او را بر خوبيهاي اخالقي 

و سابقه طوري كه در داشتن كماالت و خوبيهاي اخالقي ضرب المثل بود . سرشته بود
فات و اخالق نيك بيارايد، سپس او را در نداشت كه خداوند يكي از بندگانش را با ص

پس چگونه با محمد كه در اوج صفات كمال است، چنين . زندگي خوار و ذليل بگرداند
  236!نمايد؟ مي

عالم بزرگوار ورقه بن نوفل، خديجه تنها به اين اكتفا نكرد؛ بلكه نزد پسر عمويش، 
اشت، منتظر ظهور ايشان ورقه كه عالمي نصراني بود و از تعاليم انجيل آگاهي د. رفت

. اي گفت كه اثر خوبي در پا برجايي و تقويت قلب پيامبر گذاشت بود، سخنان ارزنده
همچنين ورقه پيامبر را خبر داد كه رازدار بزرگ با او سخن گفته است كه سفير ميان 

مبر رسيم كه منتظر مبعث پيا از اشعار ورقه نيز به اين نتيجه مي. باشد خدا و پيامبرانش مي
  :  بوده است� اكرم

  لججت و كنت في الذكري لجوجـا      
  

   ــم ــشيجا طلهـ ــث النـ ــا بعـ   المـ
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  و وصف من خديجـه بعـد وصـف        
  

  ال انتظــاري يــا خــديجافقــد طــ  
  

  تـــين علـــي رجـــائيبـــبطن المكَّ
  

ــا     ــه خروج ــديثك ان اري من   ح
  

بمـــا خبرتنـــا مـــن قـــول قِـــس  
  

ــا     ــراه ان يعوج ــان اك ــن الرهب   م
  

  اسود فينـــيـــبـــان محمـــدا س 
  

  237و يخصم من يكون له حجيجـا        
  

به خاطر اندوهي كه از ديرباز اشكها را جاري . دهد ام ياري نمي ام و حافظه نابينا شده«
برحسب . خديجه مكرر توصيف نمود و انتظار من اي خديجه طوالني شده است. سازد مي
اي تو و براساس ه با توجه به گفته. هاي تو من اميدوارم كه در دل شهر مكه ظهور بكند گفته

سخن راهبان من اميدوارم كه محمد به زودي سرور ما بشود و با كساني كه عليه او قيام 
  ».كنند، بجنگد مي

 را تصديق نمود و پيامبر در مورد � بدين صورت ورقه بن نوفل رسالت پيامبر اكرم
كه  چنانكه از عايشه رضي اهللا عنها روايت است ؛ورقه گواهي داد كه در بهشت است

  238».ام ديده) در بهشت(به ورقه ناسزا نگوييد، من براي او يك يا دو باغ «: پيامبر گفت
همچنين از عايشه رضي اهللا عنها روايت شده است كه خديجه رضي اهللا عنها از 

در خواب او را ديدم كه لباس سفيد بر تن «:  در مورد ورقه پرسيد، فرمود� پيامبر اكرم
  ».داشت بود، لباس سفيد بر تن نمي  اهل دوزخ مي اگر كهپندارم داشت، پس چنين مي

 در �  اكرمابويعلي با سند حسن از جابر بن عبداهللا روايت نموده است كه از پيامبر
در خواب ديدم كه او در بهشت است و لباس «: ورد ورقه بن نوفل پرسيدند، فرمودم

  239».ابريشمي بر تن دارد
 ايفا نمود؛ زيرا در جامعه و � امبر اكرمخديجه نقش بسيار مهمي در زندگي پي

قومش داراي شخصيت مهمي بود و از نظر مهرباني و بردباري و فرزانگي و قاطعيت و 
داوند در مورد ازدواج پيامبر ديگر خوبيهاي اخالقي داراي كفايت بود و حكمت خ

به  اين بود كه پيامبر الگوي جهانيان و به ويژه سرمشق دعوتگران  و خديجه�اكرم
سوي خدا بود، پس ازدواج ايشان و خديجه در واقع الهامي است از جانب خداوند به 
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سي بجويند تا اهداف أ كه در اين زمينه به داعي بزرگ ت حامالن دعوت اسالميتمامي
  240.نمايند، برايشان محقق شود بلندي كه آنان براي تحقق آن تالش مي

سران داعيان دين است؛ زيرا داعيان راه اي زيبا و الگويي واال براي هم خديجه، نمونه
كنند، تفاوت دارند و هيچ گونه  خدا با ساير مرداني كه از زير بار دعوت شانه خالي مي

شباهتي بين داعيان و ديگران وجود ندارد؛ چراكه او صاحب هدف و رسالت است و از 
يابد،  گردد و قدرت مفسدان فزوني مي شود و فساد منتشر مي اينكه امت تباه مي

هاي دشمنان اسالم و ستم   داعي به خاطر مشكالتي از قبيل توطئه.شود اندوهگين مي
گرسنگي و تحقيري كه مسلمانان در شرق و غرب به آن گرفتاراند، اندوهگين است و از 

 ،داعي. برد آواره شدن و شكنجه گرديدن و در تنگنا قرار گرفتن دعوتگران رنج مي
ست آن را به ديگران برساند و چنين وظيفه و مسئوليتي، كه واجب اصاحب پيامي است 
خواهد كه اوقات خواب و استراحت و اوقات همسر و فرزندانش را  فرصت زيادي مي

طلبد به شرطي  اين مسئوليت، قرباني كردن مال و وقت و تمام دنيا را مي. گيرد از او مي
سري نياز دارد كه فريضة دعوتگر به هم. كه دعوت در راه خدا و براي رضاي خدا باشد

دهد و  دعوت الي اهللا و اهميت آن را درك كند وتمام كارهايي كه شوهرش انجام مي
برد را درك نمايد و آن  گردد و دشواريهايي كه از آن رنج مي سختيهايي كه متحمل مي

گاه با حمايت از او كارش را آسان نمايد و او را در آن ياري دهد نه اينكه مانع وخاري 
زن نيك و پارسا نقش مهمي در موفقيت دعوت دارد و . 241ر سر راه شوهرش باشدب

؛ بلكه خود او نيز در نسبت را � نه تنها راه كمال و ترقي پيامبر اكرم) رض(خديجه
هاي نزول وحي همانند بالي جهت پرواز  تمامي مقاطع مختلف و حتي از اولين لحظه

زن صالح و نيكوكار كه آمادگي پذيرفتن بدون ترديد .  قرار گرفت� تر پيامبر سريع
چنين رسالتي را داشته باشد، نقش بزرگي در موفقيت شوهر در رسيدن به اهدافش دارد؛ 

دعوت به خداوند . باشند به ويژه در مسئوليتهايي كه مخاطبان اصلي آنها، مردم مي
، موفق كشد، پس اگر داعي راه خدا ترين باري است كه انسان آن را به دوش مي بزرگ
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شود با همسري نيكوكار و داراي كفايت ازدواج نمايد، در رفتار با ديگران نيز موفق 
  1.خواهد بود

 ةالدنيا متاع و خير متاع الدنيا المرأ«: پس رسول اهللا زيبا فرموده است كه
  2».دنيا، متاع و كااليي است و بهترين متاع دنيا، زن صالح و نيكوكار است «»هحالصال
  
  ي پيامبر نسبت به خديجه رضي اهللا عنها وفادار-7

او نسبت به . اي واال در وفاداري و نيكي كردن با اهل نيكي بود  نمونه� پيامبر اكرم
همسر مخلص خود در زندگي و پس از مرگش نهايت وفادار بود و او را در زندگي به 

 روايت � هريرهاز ابو. اي در بهشت مژده داد وسالم خدا و جبرئيل را به او رسانيد خانه
 آمد و گفت اين خديجه است پيش تو آمده � جبرئيل نزد پيامبر اكرم«: است كه گفت

وظرفي پر از آب و غذا همراه دارد، چون به نزد تو آمد از جانب پروردگارش و از 
اش بده كه هيچ سر و  اي طاليي در بهشت مژده برسان و به خانهجانب من به او سالم 
  3». در آن نخواهد بودصدا و كدورت و رنجي

بر «: دارد  پس از مرگ وي چنين بيان ميعايشه وفاداري پيامبر را نسبت به خديجه
من او را نديده بودم، اما پيامبر . مدبر هيچ يك از زنان پيامبر به اندازه خديجه رشك نمي

كشت و سپس آن را قطعه  كرد و گاهي گوسفندي را مي  به كثرت از او ياد مي� اكرم
گويا در دنيا زني : گفتم گاهي به او مي. فرستاد ه مينمود و به دوستان خديج ه ميقطع

او چنين و چنان بود و من از او فرزند : فرمود خديجه وجود نداشته است؟ ميغير از 
 خواست،  �و هنگامي كه يكي از خواهران خديجه اجازة ورود نزد پيامبر اكرم» .4داشتم

از عايشه رضي اهللا عنها .  نمود؛ چون به ياد خديجه افتادايشان اظهار شادماني و سرور
هاله بنت خويلد، خواهر خديجه اجازه خواست نزد پيامبر «: روايت است كه گفت 

پيامبر اورا از صدايش كه شبيه صداي خديجه بود شناخت و خوشحال شد وگفت . بيايد
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قدر تو، چ: من از شدت رشك بر خديجه گفتم! ستهاله بنت خويلد ا! وگفت خدايا
كني كه دندانهايش از پيري افتاده بود ودير زماني  پيرزني از پيرزنان قريش را ياد مي

  1».است كه وفات كرده و خداوند زنان بهتري به تو داده است
احترام  آمدند، مورد  زناني را كه در زمان خديجه نزد آنها مي� همچنين پيامبر اكرم

  2. روابط از ايمان استحفظ پيمان و: فرمود داد و مي قرار مي
  

   سنت دروغ انگاشتن و تكذيب پيامبران-8
كاش تا آن زمان كه قومت ! بودم اي كاش من تا زمان دعوت تو نيرومند مي: ورقه گفت

آيا آنان مرا بيرون :  فرمود �پيامبر اكرم. كنند، زنده بودم تو را از وطن بيرون مي
 نياورده است مگر اينكه ،اي ا كه تو آوردههيچ مردي همانند آنچه ر. بله: كنند؟ گفت مي

 خواهم  اگر روزگار تو را دريابم، تو را شايسته ياري. اند همگان با او دشمني آغاز كرده
باشد  حديث بيانگر يكي از سنتها و قوانين ملتها در برخورد با داعيان خدا مياين . 3كرد

  :فرمايد  مورد قوم لوط مير  چنانكه خداوند د؛و آن سنت تكذيب و بيرون راندن است

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 zz zz>>>>#### uu uuθθθθ yy yy____ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ¨̈̈̈$$$$ tt ttΡΡΡΡ éé éé&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ  �   ) ،56نمل(  
لوط و پيروانش را از شهر و ديار خود : اسخ قوم او جز اين نبود كه گفتندپ«

  ».دماني پاكدامن و بيزار از ناپاكيها هستندبيرون كنيد، آنان مر
  :و آن طور كه قوم شعيب گفتند

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ yy yyèèèè àà àà±±±±≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu yy yy7777 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè tt ttGGGG ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx.... �   
  )88االعراف، (  

                                                           

 .2437، شمارة 1889، كتاب فضائل الصحابه، ص مسلم -1

 .71، ص 1، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2

 .204 – 197، ص 2، ج مسلم -، كتاب الوحي البخاري -3
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حتماً تو و كساني را كه با ! اي شعيب: راف و سران متكبر قوم شعيب گفتنداش«
كه به آئين ما مگر اين. كنيم اند از شهر و آبادي خود بيرون مي تو ايمان آورده

 در حالي كه دوست. آئيم آيا ما به آئين شما در مي: شعيب گفت. درآئيد
  »!.نديم؟سپ داريم و نمي نمي

  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ßß ßß™™™™ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
\\ \\χχχχ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè tt ttFFFF ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ ££ ££ ss ss3333 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ ßß ßß]]]] ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### �  

  )13ابراهيم، (  
گرديد يا اينكه شما را از  ا به آئين ما باز ميي: گفتندكافران به پيغمبران خود «

كنيم، پس پروردگارشان به آنان پيام فرستاد كه حتماً  سرزمين خود بيرون مي
  ».كنيم ستمكاران را نابود مي

  
   فترت وحي-9
: گويد حافظ ابن حجر مي. اند  گفته وحي سخنتان در گذشته و حال از فترسنوي سيره

زايل شدن تادن نزول وحي براي مدتي و علت اين امر فترت وحي يعني به تأخير اف
 به آن دچار شده بود، لذا فترت وحي �  بود كه پيامبر اكرم  اييوحشت و هراس درون

از جابربن عبداهللا انصاري . 1به وجود آمد تا به نزول مجدد وحي اشتياق پيدا نمايد
رفتم  ي كه راه ميدر حال«: فترت وحي گفت در مورد � روايت است كه پيامبر اكرم

 اي كه در غار حرا نزد چشمهايم را به باال دوختم و ديدم فرشته. ناگهان صدايي شنيدم
پس بازگشتم و .  است، ترسيدممن آمده بود، بر كرسيي در ميان آسمان و زمين نشسته

  :ها را نازل نمود  خداوند اين آيهآن گاه. مرا بپوشانيد: گفتم

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ èè èè%%%% öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

tt tt““““ ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  )،5 – 1 مدثر(  
اي جامه بر سر كشيده، برخيز و بترسان و تنها پروردگارت را به بزرگي بستاي «

  ».و جامة خويش را پاكيزه دار و خود را از آلودگيها پاك گردان

                                                           

 .36 ، ص 1، ج فتح الباري -1
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روايت : گويد فوري مي صفي الرحمن مبارك. 1شد ، مرتب نازل مياز آن پس وحي
ابن سعد از ابن عباس بر آن داللت دارد كه مدت فترت وحي چند روز بيش نبوده است 

رسيم، اما آنچه مشهور است كه مدت  و بعد از بررسي همه جانبه نيز به همين نتيجه مي
بايد . به هيچ وجه درست نيستزمان فترت وحي سه سال يا دو سال و نيم بوده است 

 و 2 در دوران فترت، اندوهگين و دچار حيرت و دهشت بود� دانست كه پيامبر اكرم
رفت تا خويشتن را به  اند كه او بر فراز قلة كوهها مي نويسان گفته آنچه برخي از سيره

رسول خدا داد كه پيامبر و  را مژده مياو شد و  پايين بيندازد و جبرئيل براي او آشكار مي
  3.است، حديث مرسل و ضعيفي است و با عصمت پيامبران تضاد دارد

                                                           

 .4، بدء الوحي، شمارة البخاري -1

 .80 – 79، ص الرحيق المختوم -2

 .434 – 433، ص 2، ج ، سهيليالروض االنف -3



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  

  دعوت پنهاني
  

  دستور خداوند درباره ابالغ رسالت
يقين رسيد كه پيامبر خداي مهربان و بزرگوار گرديده است و جبرئيل براي بار محمد به 

  :ود ابالغ نمدوم نازل گرديد و اين فرمودة الهي را به او

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ èè èè%%%% öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù �  

  )4 – 1 ،مدثر(  
شدند، در حقيقت اعالمي بودند به پيامبر  ها كه يكي پس از ديگري نازل مي اين آيه

ي بر عهدة گر كه زمان استراحت و خواب و آرامش گذشته است و اينك كار بز� اكرم
 را با تمام وقت آن رسيده است كه رسالت. طلبد تو است كه آمادگي و بيداري مي

 تبليغ و تبشير و انذار مردم برآيي و دسنگيني و خطير بودن آن به دوش بگيري و درصد
بايست در برابر خستگي وحي قوي باشي؛  با وحي نيز انس بگيري و عالوه بر آن مي

  1.اور دعوت تو استزيرا وحي منبع رسالت و ي
روند، در آن نيز  ها عالوه بر اينكه اولين دستور تبليغ و دعوت به شمار مي اين آيه

يكتاپرستي، ايمان داشتن به : اند از  بيان شده است كه عبارت� خالصة رسالت محمد
  2.روز قيامت، پاكيزه كردن وجود و دور كردن فساد از جماعت و جلب فايده

                                                           

 .90، غزالي، ص فقه السيره -1

 .181، كامل سالمه، ص  الرسول من التكوين الي التمكينةدول -2
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نمود تا براي به دوش گرفتن و تبليغ پيامهاي   را تحريك مي� اكرمها پيامبر  اين آيه
. پروردگارش بپاخيزد و با دعوت خويش به جلو حركت كند و به موانع توجهي ننمايد

$$$$ �آية  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ت ق عالوه بر اينكه ندائي مملو از لطف و مهرباني بود، در حقي� ####$$
دوري گزيدن از اوقات خواب و استراحت و به دنبال اعالمي بود براي تحريك اراده و 

اي قاطع و جدي  و با اراده) برخيز(» قُم«: اين ندا دستور قطعي به برخواستن داده شد 
 »رذِنْأَ«: و اينكه فرمود. ركت كن و بپا خيزجهت محقق نمودن وظيفه ابالغ پيام الهي ح

ائي و جهاد است و سپس براي بيانگر آن است كه اين دعوت نيازمند شكيب) بيم ده(

yy �:  فرمود �تقويت ارادة پيامبر اكرم yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù موانع و مشكالت  يعني در برابر� 
راه، هرچند كه بزرگ باشند، توجه نكن و امور مردم را بزرگ مپندار و احساس ضعف 

 شكم ننما و جز پروردگارت هيچ كسي را تعظيم مكن كه تو را زماني كه در كمر پدر و
 نمود و بر سفره فضل خويش پرورش داد و با احسان وجود تمادر بودي، حفاظ

براي برعهده  مورد عنايتت قرار داد بعد از آنكه تو را از نظر جسمي و اخالقي ،خويش
  ترين رسالت خويش آماده نمود و به پيامبري برگزيد  گرفتن امانت بزرگ

� yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ر و بزرگداشتي تنها براي خداوند بجاست و  پس هر تعظيم و تكبي�
  1.هايش با او در آن مشاركت ندارد هيچ كسي و هيچ چيزي از آفريده

7777 �: و فرمودة خداوند tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù گفته شده است، گرچه  � گويا به پيامبر اكرم� 
سته نموده تو فطرتاً پاك و پاكيزه هستي و با خوبيهاي اخالقي كه خداوند تو را به آن آرا

باشي و با رسالتي كه خداوند به تو بخشيده است،  است و در اوج و كمال انسانيت مي
تو را براي اين روز آماده نموده است، لذا بيشتر نياز به پاكيزه داشتن خودداري؛ پس به 
خوبيها در زندگي و رفتار خود با انسانها و ساير موجودات بيفزا؛ چراكه تو امروز پيامبر 

راي جهانيان هستي و كمال رسالت و پيغام خداوندي در كمال اخالق اجتماعي خدا ب
و بردباري و بخشش و نيكوكاري نكات برجسته اخالق متبلور خواهد شد و صبر 

                                                           

 .591 – 589، ص 1، صادق عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
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اند و بايد در تبليغ دعوت به سوي خدا كوشا باشي و هيچ اذيت و آزاري و  اجتماعي
  1.اردبالهاي كمرشكن تو را از رفتن به سوي هدف باز ند

““““t �و در اين گفته خداوند كه  ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù گفته شده  � گويا به پيامبر اكرم� 
 بايد قصد و نيت تو در ترك گفتن آن، عمل به ،اي است آنچه فطرتاً و طبعا ترك نموده

وظيفه و به جا آوردن عبادت باشد تا براي امت الگو قرار گيري و در پرتو رهنمود 
  2. پاكي امت تو باشدانگربيرسالت تو 

  
  آغاز دعوت پنهاني
 به صورت پنهاني دعوت خود را  � اكرمهاي سوره مدثر، پيامبر بعد از نازل شدن آيه

  .كرد شروع نمود، طبيعي بود كه بايد از خانواده و دوستان و خويشاوندانش آغاز مي
  

   اسالم آوردن خديجه رضي اهللا عنها-1
 ايمان آورد و يا نخستين فردي كه به ايشان ايمان � نخستين زني كه به پيامبر اكرم

او اولين كسي بود كه وحي الهي را از زبان پيامبر . آورد، خديجه رضي اهللا عنها بود
 شنيد و اولين كسي بود كه قرآن را تالوت كرد و نيز اولين كسي بود كه نماز را �اكرم

نخستين مكاني است ز غار حرا بعد ا ياد گرفت، در نتيجه خانه خديجه � از پيامبر اكرم
  3.هاي الهي را تالوت نمود  آيه �كه جبرئيل بر پيامبر اكرم

اولين چيزي كه خداوند بعد از اقرار به توحيد فرض نمود، بر پاداشتن نماز بود و در 
 به همسرش، خديجه، وضو و نماز را �  اكرمروايات حديث آمده است كه پيامبر

 آمد و طريقه وضو �  نماز، جبرئيل نزد پيامبر اكرمبعد از فرض شدنوقتي . آموخت
 نيز همانند جبرئيل وضو � گرفتن و نماز خواندن را به ايشان آموخت، پيامبر اكرم

پيامبر خدا نزد خديجه گرفت و سپس پشت سر جبرئيل نماز را ادا نمود و بعد از آن 
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ا خديجه نماز خديجه همانند پيامبر وضو گرفت، سپس پيامبر ب. آمد و وضو گرفت
  1.خواند آن گونه كه جبرئيل با او نماز خوانده بود

  
  � ردن علي بن ابي طالب اسالم آو-2
.  خديجه، علي بن ابي طالب، از ميان كودكان، نخستين كسي بود كه ايمان آورد ازبعد

خداوند بر .  علي در آن وقت ده سال سن داشت2براساس اقوال طبري و ابن اسحاق
 كه قبل از اسالم در آغوش و دامان پيامبر رشد و پرورش يافت؛ علي منت گذاشت
 درصدد جبران زحماتي بود كه ابوطالب در دوران كودكي او � چراكه پيامبر اكرم

  3. رشد نمود� متحمل شده بود، لذا علي از همان كودكي در دامان پيامبر اكرم
  4.ز خواند سومين نفري بود كه نما، و خديجه� علي بعد از پيامبر اكرم

 به � اند كه هنگام فرا رسيدن وقت نماز، پيامبر اكرم برخي از علما بر اين عقيده
طالب با پنهان كردن ماجرا از پدر و ساير  رفت و علي بن ابي هاي اطراف مكه مي دره

خواندند و چون  رفت و هر دو در آن جا نماز مي اش همراه رسول خدا مي افراد خانواده
، به آن خانة پاكيزه و آراسته و سرشار از ايمان و صداقت و وفاداري رسيد عصر فرا مي

  5.گرفتند گشتند و آرام مي كه سرچشمه خوبيها بود، برمي
  
   اسالم آوردن زيد بن حارثه-3

 و پسر خوانده او،  �كه از بردگان ايمان آورد، بردة آزاد شدة پيامبر اكرماولين كسي 
ر و عموي زيد براي آزادي او به مكه آمدند، با وجود وقتي پد. زيد بن حارثه كلبي، بود

 اختيار امر را به او سپرده بود، او بردگي را به شرط در خدمت بودن � اينكه پيامبر اكرم
 من هرگز : عرض كرد � ترجيح داد و به پيامبر اكرم�  اكرمپيامبر به آزادي بدون پيامبر

عمو و پدرش .  و عمو و همه كارة منيكسي را بر تو ترجيح نخواهم داد؛ چراكه تو پدر
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بله من چيزي از اين : دهي؟ گفت گي را بر آزادي ترجيح ميبرد! واي بر تو: به او گفتند
  1.گزينم ام كه هيچ كس را بر او برنمي مرد ديده
  
  � ران پيامبر دخت-4

 رقيه، زينب و ام كلثوم و فاطمه و. درنگ اسالم را پذيرفتند  نيز بي� دختران پيامبر اكرم
قبل از بعثت از رفتار نيكوي پدرشان كه از اعمال اهل جاهليت از قبيل پرستش بتها و 

نمود و نيز از رفتار مادر مهربانشان متأثر شده بودند و بعد از  ارتكاب گناهان پرهيز مي
  2. شتابان ايمان آوردند� بعثت پيامبر اكرم

اي بود كه  يامبر، اولين خانه به اسالم، خانة پ� با گرويدن دختران پيامبر اكرم
يكپارچه به خداوند متعال ايمان داشت و پيرو شريعت و آيين اسالم بود و تا مدتي فقط 

بنابراين، شايسته . 3همان يك خانه مركز ايمان و نماز وتالوت قرآن و دعوت اسالم بود
اي  زندههاي مسلمانان و صاحب اين خانه نمونه  است، اين خانه الگويي براي همه خانه

ي تمام زنان و مردان مسلمان باشد؛ چراكه كدبانوي اين خانه زني پاك و با ايمان و ابر
مخلص و وزير صداقت و امنيت است و پسر عمويي كه پرورش داده است، دعوت را 

گردد و پسرخواندة اين خانه، مؤمن  كند و بازو و ياور و همراه پيامبر مي اجابت مي
دختران نيز تصديق كننده و پذيراي حق و با ايمان و . استراستگو و يار و مددكار 

  4.فرمانبردار هستند
هاي آن  هاي ايمان آراسته شده و گوشه ترين نگاره اين خانه با زيباترين و درخشنده

 زن و شوهر با يكديگر هماهنگي و. هاي نور تصديق رسالت روشن كرده است را شعله
  : فرمود كند كه  ي، اين نداي الهي صدق پيدا ميا همكاري دارند و در مورد چنين خانه
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او آن كسي است كه شما را از يك جنس آفريد و همسران شما را از جنس «
شما ساخت تا شوهران در كنار همسران بياسايند، ولي هنگامي كه شوهران با 

رند و به دا بر مي) جنين(كنند، همسران بار سبكي  همسران آميزش جنسي مي
 خدا را ،شود آن روز اما وقتي بار سنگين مي. برند آساني با آن روزگار را بسر مي

اگر فرزند سالم و صالحي به ما بدهي سپاسگزار : گويند كنند و مي صدا مي
  ».شويم مي

شده است، تصديق كنندة اين  در زمينه تربيت روايت �  از پيامبر اكرم نيزآنچه
آيد و بعداً پدر و مادرش او را يهودي يا   سالم به دنيا مينوزاد بر فطرت«: مدعاست
  1».كنند  يا مجوسي مينصراني

 بر اثر تربيت درست، از پيشتازان تصديق و ايمان به رسالتش � دختران پيامبر اكرم
بودند و اين چنين خانه پيامبر در نخستين جايگاه قرار داشت و وضعيت حاكم در 

تواند در پرتو رهنمودهاي آن  ي مسلمانان از آن جهت كه مي برا� خانواده پيامبر اكرم
اي داشته باشد و براي غيرمسلمانان و كساني كه خدا را پروردگار  ندگي سعادتمندانهز

نمونة كاملي در صداقت و و دانند و به پيامبر به عنوان نبي ايمان دارند، الگو  خود مي
فرد و خانواده  و پرورش تربيتنكه  آنچه در منهج الهي روشن است اي.راستگويي است

از . رسد صالح، اولين حلقة اصالح و تربيت است و پس از آن نوبت تربيت جامعه مي
اي قائل شده است؛ زيرا او خشتي محكم در   فرد اهميت ويژهتيباين رو اسالم به تر

شود و چون خانواده، فرد را از بدو تولد در كانون خود  بناي جامعه محسوب مي
گذراند عالوه بر آن تمام دوران  اش را در آن مي ذيرد و مدت درازي از زندگيپ مي

ها و ويژگيها و صفات و ابعاد شخصيتي فرد به  زندگي فرد را در احاطه دارد و نشانه
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گردد و واسطه بين فرد و جامعه است؛ پس هر گاه اين واسطه،  وسيلة آن مشخص مي
  1.نمايد معه را سالم و قوي ميسالم و قوي باشد هر دو جنبه، فرد و جا

از ديدگاه اسالم، خانواده از اهميتي فوق العاده برخوردار است بنابراين، معيارها و 
مالكهايي كه براي آن قرار داده است، ضامن رشد و بقاي آن خواهد بود و آن را به 

اي قوي در ساختار جامعه و دولت اسالمي باشد؛  دهد كه حلقه سمت و سويي سوق مي
  2.اد، ايجاد تمدن خدايي در دنيا استهچراكه تالش اين دو ن

شود؛ زيرا تقدير  اين اهتمام به خانواده از گامهاي نخست دعوت اسالمي آشكار مي
تا اسالم، از ) خديجه(الهي چنين بود كه اولين كسي كه به اسالم ايمان آورد، زني باشد 

هاي اسالم در خانواده استوار  پايهجايگاه زن تقدير به عمل بياورد و دانسته شود كه 
گردد و بودن كودكي در ميان پيشتازان به اسالم به نام علي اشاره به اين دارد كه   مي

دهد تا با پيمودن  هاي جديد نياز دارد و به نسل نوباوگان اهميت مي دعوت به شكوفه
 قدم 3يمراحل درست براي ساختن جامعه و سپس دولت و بعد از آن امپراطوري اسالم

با تأمل و تفكر در اين موضوع كه پس از بعثت، اين دعوت در مراحل اوليه و . بردارد
اي چون زيد بن حارثه و كودكي چون علي بن  نخست به زني مانند خديجه و برده

 به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دعوت ،طالب و ديگر خانواده پيامبر عرضه شده است ابي
 تماميمردم كوچك و بزرگ، مرد و زن، آقا و برده؛ پس اسالمي خطابي است به همه 

 مردان و زنان، كودكان و بردگان بايد نقش خود را در ساختن از قبيلقشرهاي جامعه 
  4.اجتماع و برپايي دولت و گسترش تمدن ايفا نمايند

  
  � الم ابوبكر صديق اس-5

 ايمان � ه پيامبر اكرمابوبكر صديق از ميان مردان آزاد و اشراف، نخستين كسي بود كه ب
 قبل از بعثت بود كه در مورد او رسول خدا � ترين ياران پيامبر اكرم صميمياو از . آورد
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شدند و فكر  ام مگر اينكه متردد مي هيچ كس را به اسالم فرا نخوانده«: فرموده است
  1».درنگ پذيرفت كردند؛ به جز ابوبكر كه چون او را به اسالم دعوت دادم، بي مي
اسالم . رود بوبكر رفيق رسول اهللا و در واقع يكي از حسنات آن حضرت به شمار ميا

يك ، اسالم آوردن يك نفر نبود؛ بلكه مسلمان شدن او به منزلة مسلمان شدن وآوردن ا
 چنانكه ابن ؛ملت بود؛ چراكه ابوبكر در ميان قريش از جايگاه مهمي برخوردار بود

به .  داشتني و نرم خو و مورد پسند قريش بوداو مردي دوست«: اسحاق نوشته است
اش  پيشه. دانست انساب قريش بيش از همه آگاهي داشت و خوب و بد آن را مي

آمدند  مردان قومش نزد او مي. تجارت بود و به اخالق خوب و نيكوكاري شهرت داشت
و به خاطر آگاهي و تجارتش و مجالست خوش و به خاطر خوبيهاي زيادي كه داشت، 

  2».داشتند و را دوست ميا
پيامبر . ش ذخيره كرده بودهاي خدا بود كه براي پيامبر اي از گنجينه ابوبكر گنجينه

» .تر است ابوبكر نسبت به امت من از ديگران مهربان«:  در مورد او فرموده است� اكرم
واني شد و ابوبكر بهره فرا ترين دانشها نزد اعراب شمرده مي علم انساب و تاريخ از مهم

تر  كردند كه ابوبكر به نسب قريش از همه آگاه قريش اعتراف مي. تشاداز اين دو دانش 
 طبقه فرهنگي به مجلس ابوبكر .هاي تاريخ قريش آگاهي داشت است و از تمامي جنبه

مند شوند، آنان نخبگان فكري و فرهنگي بودند كه دوست  آمدند تا از دانش وي بهره مي
طبقه كارگر و دامدار مكه نيز از كساني بودند .  از ابوبكر فرا بگيرندداشتند اين دانشها را

اگر ابوبكر اولين تاجر مكه نبود، اما از . كه به مجلس ابوبكر آمد و شد داشتند
ترين تاجران مكه بود بنابراين، صاحبان منافع و عموم مردم به دليل اخالق  معروف
خو و مهربان بود كه از   ميزباني خوشكردند و او اش نزد او رفت و آمد مي پسنديده

كوتاه سخن اينكه . گرفت شد و با آنان انس مي آمدن مهمانانش شاد و خوشحال مي
اي با ابوبكر سر و كار داشتند و ايشان از  طبقات و قشرهاي مختلف جامعه مكه به گونه
 اسالم شد، بنابراين وقتي داعي. 3اي بود نظر علمي، ادبي و اجتماعي داراي جايگاه ويژه

  : اند از  او را پذيرفتند كه عبارتنخبگان جامعة مكه دعوت
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  . در سن سي و چهار سالگي� عثمان بن عفان -
 . عنه در سي سالگي �عبدالرحمن بن عوف -
 . در هفده سالگي� سعد بن ابي وقاص -
 . در دوازده سالگي� زبير بن عوام -
 1. در سيزده سالگي� طلحه بن عبيداهللا -

 بودند كه آنان را به � اي درخت دعوت ابوبكره ، نخستين ميوهاين پنج قهرمان
 آمدند و � تند و يكي يكي نزد پيامبر اكرماسالم دعوت داد و آنها دعوت او را پذيرف

هاي دژ دعوت را تشكيل دادند و خداوند توسط اين گروه، پيامبرش را  نخستين پايه
به اسالم گرويدند و هر يك از اين ياري نمود و به دنبال آنها مردم يكي پس از ديگري 

گرچه تعدادشان اندك بود ولي دژ محكم . افراد، طاليه داران دعوت به دين خدا بودند
رفتند و در تاريخ اسالم پس از آنها هيچ كس به  دعوت و رسالت اسالم به شمار مي

  2.جايگاه آنها دست نخواهد يافت
ان به دين و اجابت به نداي خدا در حركت و دعوت ابوبكر به خدا، تصويري از ايم

گيرد تا اينكه  اي آرام نمي  شود؛ تصويري از انسان مؤمني كه لحظه و پيامبرش مجسم مي
آنچه او به آن ايمان دارد، در دنيا محقق شود و حركتش از روي عاطفه و احساسات 

اسه ي زود خاموش شود و از بين برود؛ بلكه فعاليت و نشاط ابوبكر و حملنيست كه خي
و خروش ايماني او تا دم مرگ همچنان ادامه داشت، بدون اينكه ضعيف بشود و يا 
خسته و ناتوان گردد و از آنجا كه افراد داراي مقام و جايگاه اجتماعي، اثر بزرگي در 
بدست آوردن يار و انصار براي دعوت دارند بنابراين، تأثير مثبت ابوبكر براي اسالم 

  3.ستبيشتر از ديگران بوده ا
 و محبتش كه تا قبل از بعثت، فقط براساس روابط � همراهي ابوبكر با پيامبر اكرم

خويشاوندي و اخالقي بود، بعد از بعثت به محبتي براساس ايمان و همكاري در امر 
دعوت تبديل شد و عالوه بر آنكه پيامبر داراي روحيه قوي و جايگاه بلند در پيشگاه 
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. 1ابوبكر و آشنايي او با مردم در دعوت خود استفاده نمودخدا و مردم بود، از منزلت 
دعوت به صورت پنهاني و فردي براساس گزينش و انتخاب عناصري كه شايستگي آن [

گروهي كه به زودي براي . شود، ادامه يافترا داشت كه گروه مؤمنان از آن تشكيل 
كرد و دولتي كه به  اقامه دولت اسالم و دعوت مردم به سوي پروردگار بايد كوشش مي

  . داد مانند ارائه مي  زودي تمدني الهي و بي
  
   مرحله دوم-6

وم ايمان آوردند، بعد از اسالم آوردن مسلمانان صدر اسالم، اولين كساني كه در مرحله د
 بن جراح، ابوسلمه عبداهللا بن عبداالسد بن مخزوم بن مره پسر ةابوعبيد: عبارت بودند از

 مخزومي، عثمان بن مظعون  االرقم، ارقم بن ابي...)ختر عبدالمطلب بره د(عمه پيامبر 
جمحي، عبيده بن حارث بن عبدالمطلب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قدامه، عبداهللا 

، اسماء دختر ابوبكر صديق و )خواهر عمربن خطاب ( فاطمه بنت خطاب،بن قصي
  2.خباب بن ارت هم پيمان بنو زهره

  
   مرحلة سوم-7
 مرحلة سوم، عمير بن ابي وقاص برادر سعد، عبداهللا بن مسعود، ابن الحارث بن در

 و ابن شمخ بن مخزوم بن هذيل، مسعود بن القاري يعني مسعود بن ربيعه بن عمرو
 اسالم آوردند و سليط بن عمرو و برادرش حاطب بن سعد بن عبدالعزي بن حماله
المه و خنيس بن حذافه السهمي و نش اسماء بنت س زعمرو و عياش بن ابي ربيعه و

عامر بن ربيعه هم پيمان آل خطاب و عبداهللا بن جحش و برادرش احمد و جعفر بن ابي 
طالب و زنش اسماء بنت عميس و حاطب بن حارث و زنش فاطمه بنت مجلل و 
برادرش خطاب بن حارث و زنش فكيهه بنت يسار و برادرشان معمر بن حارث و 

عون و مطلب بن ازهر و زنش رمله بنت ابي عوف و نحام بن سائب بن عثمان بن مظ
بن اسيد و عامر بن فهير غالم آزاد شده ابوبكر و فهيره و مادرش، كه غالم طفيل عبداهللا 

بن حارث بن سخبره بود و توسط ابوبكر صديق خريداري و آزاد گرديد، و خالد بن 
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و زنش امينه بنت خلف و سعيد بن عاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن شمس و واقدبن عبداهللا بن عبد مناف و خالد بن عامر و 
عاقل و اياس فرزندان بكير بن عبديا ليل و عمار بن ياسر هم پيمان مخزوم بن يقظه كه 
به قول ابن هشام عنسي و از قبيله مذحج بوده است و صهيب بن سنان كه از روميها 

يش از همه اسالم آورد و از جمله پيشگامان اسالم ابوذر غفاري و برادرش انيس و پ
  1.مادرش بودند

همچنين بالل بن رباح حبشي از پيشگامان بود و ساير پيشگامان اسالم، همه از 
  2.هاي مختلف قريش بودند و ابن هشام آنها را بيش از چهل نفر بر شمرده است تيره

 زنان و مردان، يكي پس از ديگري به اسالم گرويدند تا سپس: گويد ابن اسحاق مي
  3.شد اينكه خبر اسالم همه جاي مكه را فرا گرفت و از آن سخن گفته مي

با بررسي موقعيت اجتماعي نخستين كساني كه به اسالم گرويدند، به اين نتيجه 
الم وانمود اند و آن گونه كه دشمنان اس خود بودهقبايل رسيم كه آنان، از منتخبان  مي
خواستند با پذيرفتن  اند كه مي كنند كه پيشتازان اسالم، از عقب ماندگان و بردگان بوده مي

وقتي كه  است و نيز برخي از سيره نگاران تاسالم، آزادي خود را باز يابند، امري نادرس
 از آنان در چنانكه يكي ؛شوند گويند، مرتكب اين اشتباه مي از پيشگامان اسالم سخن مي

اند،  كساني كه در اين مرحله اسالم را پذيرفته: گويد سيره به ما مي: سدنوي اين مورد مي
: نويسد سپس مي» 4اند، حكمت اين چيست؟ بيشترشان از فقرا و ضعيفان و بردگان بوده

بعد از گذشت سه سال از دعوت، حاصل تالش آن چهل مرد و زن بود كه بيشترشان «
ان آزاد شده يا بردگان غيرآزاد شده بودند و در پيشاپيش از فقرا و مستضعفين و بردگ

  5».آنها تركيبي از عجمها مانند صهيب رومي و بالل حبشي قرار داشتند
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گروهي از مردان ضعيف و زنان و بردگان آزاد شده به او ايمان «: اند همچنين نوشته
  1».آوردند

بردگان آزاد شده و  فقرا و مستضعفان و ةنمايد كه مجموع پژوهش دقيق ثابت مي
بردگان در قيد بردگي و تعدادي از عجمها سيزده نفر بودند و اين تعداد شمار كلي 

آنهايي كه ايمان آوردند هيچ كدام انگيزة . داد اند، تشكيل نمي كساني را كه اسالم آورده
دنيوي نداشتند؛ چراكه پذيرفتن اسالم براي آنها به معني از دست دادن منافع مادي به 

آنها اسالم را به داليل گوناگون پذيرفته بودند؛ چراكه آنها اسالم را حق . رفت مار ميش
 و ياري رساندن پيامبرش بودند و خداونددرصدد خشنودي پنداشتند و  مطلق مي

دانستند كه در پذيرفتن اين حق، برده و فقير و ثروتمند با هم فرقي ندارند و ابوبكر و  مي
  2.در كنار هم و با هم قرار دارند  �بالل و عثمان و صهيب
ما منكر وجود ضعيفان و بردگان در ميان مسلمانان صدر : گويد استاد صالح شامي مي

اند،  داده اسالم نيستيم، اما اين موضوع كه آنها بيشترين تعداد پيشگامان را تشكيل مي
 بود، پس دعوت اسالم دعوتي طبقاتي بود كه در آن صحت ندارد و اگر چنين مي

ضعيفان و بردگان بر ضد قدرتمندان و ثروتمندان مانند سايرحركتهايي كه از درون 
در حالي كه مسلمانان اوليه از امتيازات طبقاتي به شدت . اند  شوند، قيام كرده رهبري مي
آنها بر اين اساس اسالم را پذيرفتند كه با هم برادر و در زير پرچم واحد . متنفر بودند

اي از اشراف قوم به آن   قوت دعوت اسالم است كه عدهبيانگر  موضوع قرار گيرند و اين
گرويدند و در راه آن، مصايب و هتك حرمتها را متحمل شدند؛ چيزي كه قبالً براي آنها 

  3.اصالً اتفاق نيفتاده بود
اسالم در وجودهاي پاكيزه و عقلهاي روشن و دلهاي پاكي كه خداوند آن را براي 

اده كرده بود، جاي گرفت و صحت اين ادعا اينكه قبل از همه، ابتدا پذيرفتن اسالم آم
خديجه و ابوبكر و علي و عثمان و زبير و عبدالرحمن و طلحه و ابوعبيده و ابوسلمه و 

 بن جحش و جعفر و سعد بن ابي ارقم و عثمان بن مظعون و سعيد بن زيد و عبداهللا
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وحذيفه بن عتبه و ديگران اسالم وقاص و فاطمه بنت الخطاب و خالد بن سعيد و اب
  1.خود بودندقبايل آوردند و اينها همه از سرداران و اشراف 

  
   در دعوت �ناپذير بودن پيامبر اكرم  خستگي

 با محور قرار دادن شماري از پيروان و ياران و خويشاوندان و دوستانش � پيامبر اكرم
 كساني را كه مطمئن بود � ان اكرمدر اين دوران، پيامبر. اش ادامه داد به دعوت پنهاني

روز ترتيب داد و بدين  گويند، آنها را به پذيرفتن اسالم دعوت مي دعوت او را لبيك مي
گرديد و اينها بهترين كمك و ياور براي پيامبر  به روز بر تعداد پيروانش افزوده مي

ت و اي سخ شدند و اين مرحله به صورت پنهاني مي دعوت ة در گسترش داير�اكرم
دعوت افرادي خاص در اين دوران، بيانگر .  بود �دشوار در حيات دعوت پيامبر اكرم

آمد؛ پس داعيان در مسير دعوت به خاطر  وضعيت نامطلوب رشد دعوت به حساب مي
 هم كردند و ب احتياط را رعايت ميبايست جان دور ماندن از آزار و اذيت كفار هم مي

زيرا كسي كه  داشتند؛ دادند، مي ه اسالم دعوت ميآشنايي كاملي از كسي كه او را ب
كرد و آنها قادر به انجام اين  خواند و قرآن تالوت مي شد، بايد نماز مي مسلمان مي

ها و كوهها  خواستند نماز بخوانند به دره اعمال در انظار مردم نبودند؛ از اين رو وقتي مي
  2.بردند پناه مي

  : نمود ت ميعوت نكات زيرا رعاي نيز براي پيشبرد د� پيامبر اكرم
  
   تدابير امنيتي-1

حتي از . آيد هاي بارز اين مرحله به شمار مي سري بودن و پنهان كاري دعوت از نشانه
نمودند و رسول اهللا از برخي مسلمانها  خويشاوندان نزديك خود آن را پنهان مي

شدند،   پنهان ميسالم،ها براي آمادگي و تمرين ا كرد كه اين دسته هايي درست مي دسته
البته پنهان شدن آنان از روي ترس و بزدلي و خواري نبود؛ بلكه بر حسب آنچه برنامه 

هاي كوچكي   يارانش را در قالب دسته� پيامبر اكرم. شدند كرد پنهان مي  اقتضا ميياله
شدند نزد فردي كه قدرت و  پس يك نفر و دو نفر وقتي مسلمان مي. داد سامان مي
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شدند و مخارج او نيز از آنجا  شدند و با او همراه مي بيشتري داشت جمع ميثروت 
دادند كه در آن هر كس چيزي از قرآن را حفظ  هايي تشكيل مي حلقه. گرديد تأمين مي

  .آموخت داشت، به كسي كه حفظ نكرده بود مي
 ن در تربيت پيروانش در پيش گرفته بود از قرآ �اي كه پيامبر اكرم روش و شيوه

آنها . پرداخت  همه جانبه يارانش ميتيب به تر� پيامبر اكرم. گرفت كريم سرچشمه مي
. شدند در زمينه عقايد، عبادات، اخالق و تالش براي حفظ امنيت خود، تربيت مي

گويند؛  بينيم كه از اتخاذ تدابير امنيتي، سخن مي هايي را مي بنابراين، در قرآن كريم آيه
وت اسالمي اين است كه تمام افراد جامعه احساس امنيت كنند به زيرا از اهداف مهم دع

نمايد و براي حاكم كردن آن در  اي كه از اسالم دفاع مي خصوص صف سازمان يافته
بنابراين اولين اقدامهاي گسترده . نمايد، بايد اين احساس را داشته باشد جهان تالش مي

عه يافتن دعوت و رسيدن آن به براي برقراري امنيت در مكه گزارده شد و با توس
نمايد،  اره ميهاي مكي كه به اين مفهوم اش حكومت، اين امنيت توسعه يافت و از آيه

  :اين گفته الهي است

� ¢¢ ¢¢ ÍÍ ÍÍ____ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ yy yyssss tt ttFFFF ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ 

«« ««!!!! $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇyyyy ÷÷ ÷÷ρρρρ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )87، يوسف( � ####$$
برويد و به جستجوي يوسف و برادرش بپردازيد واز رحمت خدا ! اي فرزندانم«

  ».شوند مگر كافران نااميد مباشيد؛ چراكه از رحمت خدا نااميد نمي
شود كه يعقوب از فرزندانش خواست كه درصدد  از اين آيه، چنين استدالل مي

شود كه حداقل يكي از  ف و برادرش برآيند و از اين آيه ثابت ميجستجوي يوس
آوري  جمع. آوري اطالعات از ديگران را درست دانسته است پيامبران خدا، جمع

شود و يعقوب براصل  معلومات از عناصر اساسي در دانش اطالعاتي شمرده مي

ŸŸ �: گويد نمايد و مي طالعات تأكيد ميآوري ا جمع ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ ss ss???? �» شكي » .نااميد نشويد
خواستند  آوري اطالعات در مورد كسي كه مي  در جمع� نيست كه اصحاب پيامبر اكرم

ل بر عهدة پيامبر ئكردند و رهبري اين مسا او را به اسالم دعوت دهند، كوتاهي نمي
 اي ترتيب داد كه به ارتباط  دستگاه امنيتي گسترده�  بود بنابراين، پيامبر اكرم�اكرم

  .پرداخت تا اصل پنهان كاري را تضمين نمايد منظم بين رهبري و نيروها مي
  :هاي مكي قرآن آمده است رد در آيهدر اين مو
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∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� yy yymmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ �   )12-11صص، ق(  
او دورا دور، موسي را زير . اورا دنبال كن: مادر موسي به خواهر موسي گفت«

او بازداشتيم نظر داشت بدون اينكه آنان بدانند و ما پيش از آن، دايگان را از 
اي رهنمود كنم كه برايتان او را  آيا شما را به اهل خانه:  گفت)خواهر و موسي(

  ».سرپرستي كنند و خيرخواه و دلسوز او باشند
  :  فوق، به نكات ذيل پي خواهيم بردهاي بار بررسي آيه

آوري اطالعات استفاده   مادر موسي براي حفاظت فرزندش از اصل جمع- 1
  : نمايد مي

� ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% ((   )11قصص، (   � ))
  ».را دنبال كن او: به خواهر موسي گفت«

  .ري اطالعاتآو تقصي يعني تعقيب و جمع
آوري اطالعات، مورد اعتماد و امانتدار   انتخاب عنصر امانتدار و عالقمند به جمع- 2

ôô �باشند  ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% ((  پس مادر موسي كسي ديگر غير از خواهر موسي را � ))
اب نكرد؛ زيرا خواهر موسي به دليل اينكه منفعتش ملحوظ بود، هم عالقمند و هم انتخ

. آوري اطالعات و به دست آوردن اخبار مايه گذاشت امانتدار بود و از جانش براي جمع
به و شود، بايد از جانش مايه بگذارد  پس عنصري كه در عمليات اطالعاتي فرستاده مي

  .شده است، عالقمند باشدمصلحتي كه به سوي آن فرستاده 
 تعقيب و دنبال كردن بدون اينكه كسي متوجه اين عمل گردد؛ زيرا از كلمة - 3

چنانكه . گردد هوشيار بودن و عملي كه توجه ديگران را برنينگيزد، استنباط مي» تقصي«
  .او موسي را ديد بدون اينكه آنها احساس كرده باشند

  :وري اطالعاتآ وت فراست هنگام جمع دقت نگاه و ق- 4

� ôô ôôNNNN uu uu$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ �   ) ،11قصص(  
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آوري اطالعات عصر حاضر پرداخت   خواهر موسي به نوعي از خبر چيني و جمع- 5
 توانايي شير دادن را ندارند چنانكه وقتي ديد كه آنها. كه عبارت است از تخريب فكري

  :گفت

� ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ �  )12ص، قص(  
اي راهنمائي كنم كه برايتان او را سرپرستي كنند و  آيا شما را به اهل خانه«

  ».خيرخواه و دلسوز او باشند
بدون . دها بگيرد و نزد مادرش برگردان خواست با اين سخن، موسي را از دايه او مي

  .اينكه آنها احساس كنند كه مادر موسي با وي نسبتي دارد
چنانكه خواهر موسي . آوري اطالعات  كوشش براي رسيدن به هدف پس از جمع- 6

گيري كرد و  به اين اكتفا نكرد كه فقط جاي موسي را شناسائي بكند؛ بلكه اخبار را پي
  1.ش برگرداند و موفق هم شدمحل موسي را شناسائي و تالش نمود تا او را به مادر

ها در وجود اصحاب، حس تالش براي حفظ امنيت و مواظب بودن در مسير  اين آيه
 در تمامي ابعاد و حتي در بعد امنيتي آن از � سيرة پيامبر اكرم. دعوتگري را پرورش داد

ن زمان تربيت افراد و بعد از قيام آن براي تمامي مسلمانان الگو است و دولتهاي مسلما
 هستند كه از اسالم و )در عصر حاضر(دستگاههاي امنيتي پيشرفته نيازمند تأسيس 

ن انا و ملحدان حمايت كند وصف مسلمنصرانيمسلمانان در برابر دشمنهاي يهودي و 
را از اينكه دشمنان در آن وارد شوند و خلل ايجاد كنند حفاظت نمايد و مراقب كارها و 

 تا رهبر از اطالعاتي كه دستگاههاي امنيتي مؤمن به او هاي مخالفان اسالم باشد دسيسه
 استفاده كند و اين دستگاهها بايد براساس منبع قرآن كريم و سنت نبوي ،دهند ارائه مي

اي واال باشد كه ويژگيهاي مردان امنيتي مسلمانان  تأسيس گردد و اخالق مردان آن نمونه
  . در آن نماد پيدا كند

دارد؛  ه اين امر، آنان را از يورش ناگهاني دشمن مصون مياهميت دادن مسلمانان ب
زيرا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود و دشمن و تقويت نقاط مثبت خودت، اگر «

صد معركه به راه بيندازند جاي ترس وجود ندارد و هرگاه نقاط ضعف و قوت خودت 
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 هر معركه با را بشناسي و درصدد شناسايي اين نقاط در وجود دشمن برنيايي، در
  1». شديشكست مواجه خواه

 رهبر اطالعدر تاريخ بشر ايجاد دستگاه امنيتي و اطالعاتي كه اوضاع را پيگيري و به 
برساند، كار جديدي نيست و همچنين در تاريخ مسلمانان از زمان نبوت و خالفت 

ين امر به از عوامل مهم قدرت اين است كه به ا. راشده تا به امروز سابقه و ريشه دارد
 و سطح آن باال برده شود و تشكيالت آن متناسب با اقتضاي گردداي شايسته توجه  گونه

  2.زمان پيش برود
هاي   به دسته از تمام جوانب تربيتي اصحابش آگاهي داشت و آنها را� پيامبر اكرم

و همسرش سعيد بن زيد كه پسر به عنوان مثال فاطمه بنت خطاب : متفاوتي تقسيم نمود
 بود در يك خانواده با نعيم بن عبداهللا نحام بن عدي بودند و � عمر بن خطابموي ع

آنها به خواندن قرآن و رعايت تجويد و ياد گرفتن مخارج . معلم آنها خباب بن ارت بود
كردند؛ بلكه هدفشان فهميدن قرآن و درك امر ونهي  حروف و زياد خواندن آن اكتفا نمي

  3.آن و عمل نمودن به آن بود
داد و تمامي اقدامات و  ريزي دقيق و سازمان يافته اهميت مي  به برنامه� پيامبر اكرم

داد و كامالً  اي منظم و حساب شده انجام مي فعاليتهاي خويش را براساس برنامه
شود  به دعوت آشكار مأموريت داده ميدانست كه به زودي، روزي خواهد آمد كه  مي

بنابراين، براي پرورش چنين گروه مومن و سازمان . اي دشوار خواهد بود كه مرحله
 با آنان ارتباطي گسترده و عميق باشد و  �اي نياز بود كه ارتباط پيامبر اكرم يافته
 � اكرمشد و بر اين اساس پيامبر بايست اين ارتباطها در مكاني خاص سازماندهي مي مي

دانست كه اين كار به  ا پيامبر ميو يارانش خانه ارقم بن ابي ارقم را انتخاب نمودند؛ زير
ريان وتنظيم نياز دارد و بايد رهبر و مربي با پيروانش در جدقت كامل در سري بودن 

اي و منظم رهبر و  مكاني دور از انظار عمومي، ديدار نمايد و استمرار ديدارهاي مرحله
هاي سربازانش، بهترين وسيله براي تربيت عملي و تربيت تئوريك و ساختن شخصيت

اي كه در آينده بتوانند رهبري دعوت را به عهده داشته باشند، بود و از جمله  دعوتگرانه
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كرد و   يارانش را آماده مي� نمايد كه پيامبر اكرم ت ميلعواملي كه بر اين موضوع دال
سازندة دولت و حامالن دعوت و رهبران ملتها گردند، اين است كه آن حضرت براي 

كوشيد و تنها مسئله دعوت به اين همه حساسيت  ي و دقيق، ميحفاظت اين روابط سر
خواست دعوت را به مردم برساند، بهترين مكان، براي اين امر،  نياز نداشت و اگر مي

شدند، اما مسئله غير از اين بود، بايد پنهان كاري  كعبه بود كه قريش در آنجا جمع مي
نمايد نيز كامالً سري  دار مي اصحابش ديكامالً در تنظيم حاكم باشدو مكاني كه در آن با

د و اين اختفا را اين و نيز در عبور و مرور به محل مالقات كامال پنهان كاري نمباشد
  1.رعايت نمايند

  
   خانه ارقم بن ابي ارقم، مقر فرماندهي-2

 اند كه انتخاب خانة ارقم به عنوان اولين مقر فرماندهي  بر اين عقيدهمؤلفان كتابهاي سيره
   در آن برخورد، مهارت بعد از برخورد ميان مسلمانان و مشركان بود كه

 � اصحاب پيامبر اكرم«: گويد ابن اسحاق مي. نمايان گرديد  �وقاصسعد بن ابي 
. رفتند تا نماز خود را از قومشان پنهان نمايند ها مي خواستند نماز بخوانند به دره وقتي مي

 در �  وقاص با تعدادي از اصحاب پيامبر اكرمدر يكي از روزها وقتي سعد بن ابي
خواند، ناگهان گروهي از مشركان به آن جا آمدند و  هاي مكه نماز مي اي از دره دره

سعد بن ابي وقاص سر مردي از مشركان را با . اعتراض كردند و با هم درگير شدند
  2». شداستخوان چانة شتر زخمي كرد و اين اولين خوني بود كه در اسالم ريخته

آمدند و  خانة ارقم مركز جديدي براي دعوت بود كه مسلمانان در آن گرد هم مي
گرفتند و به سخنانش گوش فرا   را از او ياد مي� هاي نازل شده بر پيامبر اكرم آيه
نمود و آنها تمامي  انداخت و برايشان قرآن تالوت مي دادند و او آنها را به ياد خدا مي مي

كردند، پس او آنها را زير نظر  ها و وضعيت خود را براي او بيان ميها و آرزو خواسته
 � اكرمنمود و اين گروه، باعث خشنودي و روشني چشم پيامبر خود تربيت مي

  3.شدند مي
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  ترين ويژگيهاي تربيت يافتگان صدر اسالم مهم
 نخستين مسلمانان صدر اسالم، داراي ويژگيهاي بارز و مهمي بودند كه اين ويژگيها

 با گامهاي استواري به سوي ساخته شدن شخصيت � موجب گرديد تا پيامبر خدا
 جديد يمسلمان قدم بردارد؛ شخصيتي كه بتواند دولت اسالمي را تأسيس نمايد و تمدن

  : توان به امور ذيل اشاره نمود  مياز بارزترين ويژگيهاي اين گروه.  بسازدهو پيشرفت
  
  پذيرش وحي و تبعيت از آن -1
 قرآن  كه همان و فقه صحيح و كامل در عقايد، قوانين، آداب و غيره از طريق وحيعلم

گردد و الزمة اين كار به شناخت نامهاي خدا و صفات و   حاصل مي است،و سنت
افعالش و آنچه براي خدا واجب است و صفاتي كه خداوند از آن پاك است و علم به 

، علم به قوانين مجمل و مفصل و احكام مالئكه، كتاب، پيامبران، آخرت، بهشت، جهنم
متعلق به مكلفان و علم به راه و روش صحيحي كه در ساير حاالت بايد آن را در پيش 

 ؛ شر و خير؛ ناامني و توانگري، امنيتفقر ؛ خشنودي وگرفت، بستگي دارد تا در خشم
 دليل  احوال، پايبند دليل شرعي باشد و پايبندي بهتماميصلح و جنگ و خالصه در 

  1.شرعي روش كساني است كه از ايمان صحيح و واقعي برخوردار هستند
  :فرمايد خداوند مي

�  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ � ) ،181اعراف(  
كنند و بدان دادگري  و در ميان آفريدگانمان افرادي هستند كه به حق دعوت مي«

  » .نمايند مي
 بيشتر از ديگران پايبند دليل و وحي بودند و بيش از همه � اصحاب رسول خدا

  : شدند و اين به چند دليل بود ن ميتسليم آ
دلهايشان پاك بود و از هر گرايش و خواسته و هواي نفساني خالي بود و  –الف 

ا و گفتند، آمادگي داشت و به سخنان خد كامالً براي پذيرفتن آنچه خدا و پيامبرش مي
پيامبرش يقين داشتند و بدون اينكه ترديد يا اينكه از آن قصد سرپيچي داشته باشند، 

  .دانستند اطاعت نمودن از خدا و رسولش را بر خود ملزم مي
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 از آنجا كه زندگي آنان با نزول شريعت و وحي و همراهي آنان با پيامبر –ب 
تر بودند و طبيعي  كام از همه آگاهمقارن شده بود بنابراين، به شأن نزول آيه و اح �اكرم

اسباب فهميدن و درك ترين  است كه آگاهي از محيط و احوال نزول وحي از بزرگ
  .شريعت است

 براثر گرفتار شدن مسلمانان به -  قرآن و سنت- در اكثر اوقات نزول نصوص–ج 
گرفت، از اين رو نصوص شريعت، به طور  مشكالت فردي و اجتماعي صورت مي

گذاشت؛ چون  ترين اثر را در آنها مي داد و بزرگ آنها را مورد خطاب قرار ميمستقيم 
پرداخت كه تازه رخ داده بود و از طرفي ديگر آنها از هر نظر  نصوص به حوادثي مي

آمادگي كامل را براي پذيرش نص و متأثر شدن از آن را داشتند و مانند باراني بود كه 
  .آمد ميآب و علف فرود  بر زمين خشك و بي

 آنان را از كوششي كه بعدها براي تشخيص  � هم عصر بودنشان با پيامبر اكرم–د 
بنابراين، . نياز كرده بود نصوص و تميز دادن صحيح از ضعيف به آن نياز پيدا كردند، بي

ي سلسله اسناد و شناخت رجال و علتها و غيره نداشتند و تشخيص يآنها نيازي به شناسا
بنابراين، در ثبوت . حيح از غير صحيح براي آنها امري دشوار نبودو شناسايي نصوص ص
  .شدند نص دچار ترديد نمي

  
   تأثر روحي عميق از وحي و ايمان-2

ديدگاه صحابه نسبت به علم صحيح اين نبود كه آن را فقط حقيقتي علمي و مربوط به 
علم آنها به خدا و عقل بدانند بدون اينكه با قلب و جوارح ارتباطي داشته باشد؛ بلكه 

اسماء و صفات و افعالش، محبت خداوندي و پرستش او و اشتياق به ديدارش و 
كرد و به دنبال آن   الهي در بهشت را در آنان ايجاد ميرةمندي از نگاه كردن به چه بهره

 او را در وجودشان احياء يتعظيم خداوندي و ترسيدن از او و پرهيز از عذاب و مؤاخذ
هايي نزد خدا و به بهشت و رضوان خدا اميدوار كرده بود و  نان را به پاداشنمود و آ مي

پس آثار علم به خدا و ايمان به او نزد آنها كامل . نمود گمانشان را نسبت به خدا نيك مي
و علم آنها به بهشت و دوزخ، آنان را به . محبت، بيم و اميد: گرديد كه عبارتند از 

قمند نمود و از عذابهاي وحشتناك دوزخ بيمناك نعمتهاي جاودانگي بهشت، عال
پس دلهايشان در ميان نعمتي كه اميد آن را داشتند و براي از دست رفتنش . ساخت

هراسيدند قرار  كردند و از گرفتار شدن به آن مي ترسيدند و عذابي كه از آن پرهيز مي مي
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مان خود شگويا با چ. ودبنابراين، دلهايشان، با ترس و اميد، به آخرت وابسته ب. داشت
ديدند و علم آنها به تقدير  رستاخيز، صحراي قيامت، ترازو، صراط، بهشت و جهنم را مي

اند،  باعث شد كه توكل بر خدا، توكل نكردن بر اسباب، شادمان نشدن به آنچه داده شده
اند و زيبا خواستن از خدا، در وجودشان  سف نخوردن بر آنچه از آن محروم ماندهأت
 شجاعت و اقدام در نفوسشان كاشته همچنين به خاطر علم به تقدير، نهال. يشه بدواندر

گردان و به آخرت روي ويشد و علم به مرگ و ايمان به آن باعث گرديد كه از دنيا ر
 چون مرگ به انسان نزديك بياورند و همواره حريص به انجام دادن اعمال صالح باشند؛

ترين  م فراخواهد رسيد و اين مفاهيم روحي، بزرگداند مرگش چه هنگا و نمياست 
روند و هرگاه علمي فاقد اين مفاهيم باشد، آن علم نه  هدف در تحصيل علم به شمار مي

  1.آور خواهد بود اي در دنيا و آخرت نخواهد داشت؛ بلكه زيان  تنها فايده
يمان ديگران اصحاب از اين مفاهيم روحي بهرة بزرگي داشتند؛ زيرا ايمان آنها از ا

تر بود و آنها اين ايمان تازه را كه گرد و غبار هواهاي نفساني و  دارتر و كامل ريشه
  2. فرا گرفته بودند� غفلت بر آن ننشسته بود، از پيامبر اكرم

علم، ايمان حقيقي و . اصحاب رسول خدا، سواركاران روز و عبادتگزاران شب بودند
معامالت، كشاورزي، : تن به كارهاي دنيوي از قبيل فروتني براي خدا، آنان را از پرداخ

داشت و  ازدواج، پرداختن به امور خانواده و فرزندان و ديگر نيازهايي كه داشتند باز نمي
ري از وجود آنان عاري از كبر و خودپسندي بود، اما متأسفانه اين بيماري گريبانگير بسيا

پسندند و اعمال ديگران را تحقير  مي كه فقط خود را اي مسلمانان شده است، به گونه
انگارند و ارزشي براي آن قائل نيستند؛  كنند و تالشهاي آنان را در راه دين ناچيز مي مي
دانند غافل از اينكه  ايستند كه تنها خود را بزرگ مي در حالي در محراب عبادت ميپس 

  .باشد  صالح ميبيني منبع تمام زشتيهاي اخالقي و سبب نابود شدن اعمال خود بزرگ
  

   در پرورش رهبران� تأثير پيامبر اكرم
ترين مدرسة تعليم و تربيت بود كه تاكنون بشر شناخته  خانه ارقم بن ابي ارقم بزرگ

ترين مدرسه است كه معلم آن، استاد تمام بشر و شاگردانش،  از آن جهت بزرگ. است
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از قيد بردگي آزاد نمودند و داعيان و راهنمايان و فرماندهان مخلصي بودند كه بشر را 
انسانها را از تاريكيها به سوي نور هدايت نمودند و آنان خود نيز به طور مستقيم تحت 

اي كه نه كسي قبل از آنها آن طور تربيت شده بود  تعاليم پروردگار تربيت شدند به گونه
  1.و نه پس از آنها تربيت خواهد شد

يق داد تا تربيت نخستين گروه از شاگردانش را در خانة ارقم، خداوند به پيامبرش توف
كساني كه خدا، آنها را از تاريكيهاي جاهليت به نور ايمان هدايت نمود و . برعهده بگيرد

 دگان تاريخ انساني قرار داد كه به تبليغمردان و قهرمانان جهان و سازن از بزرگ
رغ التحصيالن مدرسه فا. ر آن را شناخته است، به پاخاستندشترين دعوتي كه ب بزرگ

 آنها كساني هستند كه دعوتشان براساس ؛روند مردان جهان به شمار مي ارقم از بزرگ
هيچ گاه تاريخ، بعد از پيامبران و انبياء فردي مانند . دولت و تمدن و جهاد شكل گرفت

را سراغ ... ابوبكر صديق و عثمان بن عفان و علي بن ابي طالب و سعد بن ابي وقاص و 
 اين مربي بزرگ توانست در آن مرحله پنهاني دعوت و در خانة � پيامبر اكرم. ردندا

مانندي را كه پرچم توحيد و جهاد و دعوت را به دوش گرفت  ارقم مردان استثنايي و بي
 در برابرشان سر تسليم فرود آورد و در نيم قرن به فتوحات بستان عرةجزير شبهو 

  .دوبزرگي دست يافتند، تربيت نم
ملكرد رسول اهللا در سه سال اول دعوت، در انتخاب عناصر و تربيت و آماده ع

؛ چون بودساختن آنان براي رهبري و به دوش گرفتن رسالت، بسيار عاقالنه و ماهرانه 
برعهده گرفتن رسالتهاي بزرگ و اهداف واالي انساني كار كسي جز مردان بزرگ 

ترين   ارقم از بزرگخانهاين اساس بر . روزگار و دعوتگران قهرمان ونستوه نيست
ن مربي و برگزيدگان اصحاب مدارس و دانشگاههاي دنيا بود كه رسول اهللا در آ

آنها مفهوم سرباز بودن و سمع و . آموز بودند  محصل و دانش،)پيشگامان نخستين(
نمودند و  آداب و اصول آن را به صورت عملي تمرين ميطاعت و مفهوم رهبري و 

سربازان و پيروانش را به توكل بر خدا و قاطعيت، پشتكار، خودسازي رهبر بزرگ، 
ها و همتها را  اين ديدار منظم، اراده. پرداخت  و تعليم آنان ميتيبكرد و به تر توصيه مي
  2.كرد فدايي و ايثار تحريك مي نمود و شاگردان را به جان تقويت مي
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بود كه فرد با رسول اهللا نقطه آغاز نخستين حركت تربيتي رباني بر اين اساس 
شد، تحولي   دعوت داده مي� كرد و به محض اينكه توسط پيامبر اكرم مالقات مي

آمد و از تاريكي جهل و جهالت به نور و روشنايي  ناگهاني و عجيب در او پديد مي
گشت و براي تحمل سختيها و مشكالت در راه دين و  د و از كفر جدا مييرس ايمان مي

 به دليل � كوتاه سخن اينكه شخصيت پيامبر اكرم. شد ماده و مصمم ميعقيدة جديد آ
 اولين محرك در پذيرش اسالم بود و اين ،اي قوي و متأثركننده بود اينكه داراي جاذبه

و خداوند امر به اين دليل بود كه تربيت ايشان به طور مستقيم براساس تعاليم خدا بود 
مردم حتي قبل . ماد عظمت و شكوه قرار داده بودترين انسان روي زمين و ن او را كامل

ستودند و دوستداران او همواره گرد شمع  داشتند و او را مي از بعثت او را دوست مي
زدند و اكنون عالوه بر آن عظمت و شكوه، خود را پيامبر  وار حلقه مي وجودش پروانه

را براي اينكه محمد است مؤمنان تنها او . گيرد معرفي نمود خدا كه وحي الهي را فرا مي
 نازل � داشتند؛ بلكه نسيم عطرآگين وحي كه از جانب خدا بر پيامبر اكرم دوست نمي

كردند   احساس مي� شد، مؤمنان را شيفتة وي كرده بود و آنان در كنار پيامبر اكرم مي
يامبر  پس او در عين اينكه انسان كاملي بود، پ؛اند كه در كنار وحي بزرگ الهي قرار گرفته

خدا نيز بود و در عين اينكه پيامبر بود، انسان كاملي نيز بود و از طرفي ديگر محبت خدا 
پس وجود رسول اهللا، نقطة تمركز همة احساسات و . با دوست داشتن پيامبر مرتبط بود

 را به مسلمانان صدر اسالماين محبت كه . محور حركت تمام عواطف و رفتارها بود
  1. تربيت اسالمي و محور تمركز و انگيزة خيزش آنان بودحركت در آورد، كليد

  
   ارقمخانه  محور اصلي تعاليم
اي  قرآن كريم، تنها برنامه و انديشه.  ارقم قرآن كريم بودخانهمحور اصلي تعاليم 

جبرئيل آيات . يافت  آن تربيت و پرورش مي تعاليممحوري بود كه فرد مسلمان براساس
شنيدند و   مي�  اكرمكرد و اصحاب آن را از پيامبر  نازل مي� م اكرقرآني را بر پيامبر

كرد و  كرد و در قلب و روح آنان رسوخ پيدا مي در رگهايشان مانند خون جريان پيدا مي
در . گشتند  تعاليم پروردگار معيار اصلي در زندگي آنان بود، لذا از آن متأثر مي كهاز آنجا

يد، با ارزشها، احساسات، اهداف، سلوك و آرمانهاي نتيجه هر يك از آنها به انساني جد
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نمود تا قرآن كريم  كوشيد و تالش مي  به شدت مي� اكرمپيامبر . شد نويني تبديل مي
  1.دگردنتربيتي باشد تا اصحاب براساس تعاليم آن تربيت محور اصلي تنها 

ترين و  زرگ، در خانه ارقم فقط قرآن و رهنمودهاي ايشان را ب� ياران پيامبر اكرم
دانستند و قرآن تنها منبعي بود كه  ترين قانون دعوت و زندگي و تمدن مي اساسي

 تنها منبع فراگرفتن و كتاب زنده اين ،گرفتند؛ پس قرآن  فرا مي� شاگردان پيامبر اكرم
اي است كه امت اسالم در آن درسهاي زندگي را فرا  دار مهرباني و مدرسه امت و پرچم

  .گيرد مي
 با جديت و عالقة شديدي رهنمودهاي قرآن كريم را فرا گرفتند �  پيامبر اكرمياران

و به شدت كوشيدند تا با دقت كامل به آن عمل نمايند و در تمام امور زندگي فعلي و 
آنها زندگي خود را بر اساس . كردند آينده خود از رهنمودهاي آن استفاده مي

نابراين، تصويري عملي براي اين رهنمودهاي رهنمودهاي قرآن كريم، قرار داده بودند ب
پس قرآن كريم، مدرسه الهي بود كه دعوتگران و رهبران رباني از آن . الهي ارائه دادند

. فارغ التحصيل شدند، نسلي كه بشر نه در گذشته و نه در آينده نظير آن را ديده است
متي پديد آورد و به وسيلة ن اآخداوند، قران كريم را بر پيامبرش نازل نمود تا به وسيلة 

ت ياي را سامان دهد و ضميرها، اخالقها و عقلها را ترب آن دولتي تأسيس نمايد و جامعه
نمايد و عقيده، ايدئولوژي، اخالق و احساساتي را اساس نهد و از اين مدرسه ياران 

ي هاي عقيدتي، روحي، اخالقي، اجتماعي، سياس زمينهمقام   كه در� نخست پيامبر اكرم
  2.و نظامي به برتري رسيده بودند، فارغ التحصيل شدند

  
   ارقمعلل انتخاب خانه ي

كردند كه پيامبر   كسي از اسالم آوردن ارقم اطالعي نداشت، از اين رو آنان فكر نمي- 1
  .و يارانش در خانه ارقم با هم ديدار داشته باشند

هاشم را  ه و جنگ عليه بني ارقم از قبيله بني مخزوم بود كه پرچم مبارز ابيارقم بن
بود به ذهن كسي خطور  كشيد و اگر هم اسالم آوردن ارقم معروف مي به دوش مي
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 و يارانش با يكديگر ديدار داشته باشند؛ زيرا اين � كرد كه در خانه او، پيامبر اكرم نمي
  .به معني مالقات در قلب صف دشمن بود

م گرويد و روزي اگر قريش به فكر  ارقم در سن شانزده سالگي به اسال ابيارقم بن
هاي جوانان  افتادند كه در خانه افتادند به اين فكر نمي جستجو از مركز تجمع اسالمي مي

كم سن و سال اصحاب محمد به جستجو بپردازند؛ بلكه نگاه قريش و جستجوي آنها 
ايد پنداشتند كه محل تجمع ب آنها چنين مي. هاي بزرگان اصحاب معطوف بود به خانه

بنابراين، انتخاب اين خانه . هاشم يا خانه ابوبكر يا كسي ديگر باشد هاي بني يكي از خانه
اي بود و هرگز قريش به اين مكان  به عنوان محل تجمع از نظر امنيتي كار فوق العاده

  1.يورش نبردند و محل ديدار پيامبر با يارانش را كشف نكردند
  

  ويژگيهاي مسلمانان صدر اسالم
ريزي سياسي و محكم  ل اوليه دعوت براساس پنهان كاري و عمل انفرادي و برنامهمراح
 براي شنيدن نصيحتها  تنها� و انتخاب خانه ارقم از جانب پيامبر اكرم بود  استواركاري

اي براي تعليم و تربيت و  مدرسه د؛ بلكه خانة ارقم مركز رهبري ونبوها  و موعظه
 تربيت فردي عميق و آرام، براساسي و رهبري بود كه سازي زمينه براي دعوتگر آماده

داد و به صورت  ويژه مورد عنايت قرار ميرفت و برخي از عناصر را به صورت  پيش مي
نمود تا براي برعهده گرفتن مسئوليت  خاصي توجيهات تربيتي را بر آن متمركز مي

سلمانان صدر اسالم  مسئوليت هر يك از م� پيامبر اكرم. دعوتگري و رهبري آماده شود
اي كه هر يك از آنها با   به گونه،آميزي مشخص كرده بود را با دقت و ساماندهي حكمت

مسئوليتي كه موظف به انجام آن شده بود، آشنايي داشت و تمامي ويژگيهاي دعوت و 
نمودند و به احتياط و مواظب بودن و پنهان كاري و انضباط كامل  مراحل آن را درك مي

  2.ودندپايبند ب
كامالً آرام و به صورت تدريجي و پنهاني تكميل تربيت مسلمانان در دوران مكي 

ن گفته الهي نماد پيدا گشت و شعار اين مرحله، رهنمود خداوند عزوجل بود كه در اي
  :نموده است
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� ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ææ ææηηηη −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ 

………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? xx xx8888$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== xx xx���� øø øøîîîî rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777 ùù ùù==== ss ss%%%%  tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ WW WWÛÛÛÛ ãã ãã���� èè èèùùùù � ) ،28كهف(  
تند و به فرياد پرس با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي«

به سوي ثروتمندان و (طلبند و چشمانت از ايشان  ذات او را مي. خوانند مي
براي جستن زينت حيات دنيوي برنگردد و از كسي فرمان ) قدرتمندان مستكبر

ايم و او به دنبال آرزوي خود روان  مبر كه دل او را از ياد خود غافل ساخته
  ». تفريط بوده استافراط و) همه(گشته است و كار و بارش 

دهد تا بر كوتاهي و اشتباهات كساني كه دعوت   فرمان مي� اين آيه، به پيامبر اكرم
هاي  اند، شكيبا و بردبار باشند و آنها را به شكيبايي در مقابل شكنجه او را پذيرفته

همچنين اين آيه، . دشمنان دعوت بدهد و طبيعت راه دعوت را براي آنان روشن نمايد
گيرد،  كه از آنها عيب ميجويان  نمايد تا به سخن عيب  توصيه مي� مبر اكرمبه پيا

اهميتي قائل نگردد و در مورد آنان از متكبري كه خداوند قلب او را از حقيقت و جوهر 
  1.امور غافل گردانيده است، پيروي ننمايد

نمايد  يهاي ذكر شده، برخي از صفتهاي مسلمانان صدر اسالم را براي ما بيان م آيه
  : ترين آن عبارتند از كه مهم

÷÷ � كه در گفته الهي : صبر–الف  ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ كلمه صبر در قرآن .  آمده است�
شود و مردم نيز يكديگر را به آن توصيه    تكرار مي�  اكرمكريم و در احاديث پيامبر

 يافته از نمايند و از چنان اهميتي برخوردار است كه چهارمين صفت گروه نجات مي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛زيان بيان شده است

� ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA$$$$ ôô ôô££££ ää ääzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �   )3-1، عصر(  
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آورند و  مگر كساني كه ايمان مي. مندندانسانها همه زيان. سوگند به زمان«
دهند و همديگر را به تمسك به حق سفارش  كارهاي شايسته و بايسته انجام مي

  ».نمايند كنند و يكديگر را به شكيبايي توصيه مي مي
خداوند در مورد همه مردم چنين حكم نموده است كه همه آنها در خسران و 

  :  را دارا باشندفتاند، مگر كساني كه اين چهار ص زيان
  .ايمان داشتن به خدا - 1
 .عمل صالح - 2
 .سفارش كردن يكديگر به حق - 3
  .توصيه نمودن يكديگر به صبر - 4

نجات انسان، نخست به ايمان و انجام عمل صالح وابسته است و اينها به نصيحت و 
بدين صورت هم حق خدا و هم حق بندگان را ادا . ارشاد و بعد از آن به صبر نياز دارند

 است و توصيه يكديگر به صبر و بردباري، ضروري و الزم است؛ زيرا ايمان نموده
آوردن و انجام دادن عمل صالح و پاسداري از حق و عدالت از دشوارترين اموري است 

شوند و بايد انسان در جهاد با نفس و جهاد با غير،  كه فرد و جماعت با آن روبرو مي
  1.شكيبا باشد

ββββθθθθ �ن موضوع در گفتة الهي  اي: كثرت دعا و تضرع–ب  ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �» پرستند و به  كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان پروردگارشان را مياز
اي  دعا، دروازة بزرگ الهي است و هرگاه بر روي بنده. شود نمايان مي» خوانند ميفرياد 

پس كساني كه براي . ر او سرازير خواهند شدگشوده شود، بعد از آن خوبيها و بركتها ب
شوند، بايد ارتباط آنان با خداوند  برعهده گرفتن رسالت و اداي امانت آماده و تربيت مي

ارتباطي عميق و صميمي باشد و او را زياد بخوانند و دعا كنند؛ زيرا حسن ارتباط با 
  2.ترين عوامل پيروزي است  ترين و قوي خدا و كثرت دعا از بزرگ

tββββρρρρ �: اين مفهوم در گفتة الهي:  اخالص–ج  ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ (( رضاي او را  «� ))
 الهي و رباني تربيت بر افرادي كه براساس منهجپس . كند نماد پيدا مي» جويند مي
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ها و اعمال و جهادشان فقط براي طلب رضاي الهي باشد و   كه گفتهالزم استشوند  مي
د، بدون اينكه به سود يا مقام يا لقب يا پيشرفت مادي به پاداش الهي چشم دوخته باشن

 الهي بداند و با زبان چشم دوخته باشد و هر يك خود را سربازي براي عقيده و برنامة
  :حال بگويد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 
yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )163-162انعام، (   � ####$$

اخالص، ركن مهمي براي پذيرش اعمال است و تا عمل به اخالص و نيت «
، مورد قبول درگاه حق واقع مقارن نگرددصادق و روش مسنون رسول اهللا 

  ».شود نمي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي: پايداري–د 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? xx xx8888$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$   )28 ،كهف(   � ####$$
براي جستن ) به سوي ثروتمندان و قدرتمندان مستكبر(و چشمانت از ايشان «

  ».زينت دنيوي برنگردد
دان متصف بايست دعوتگر رباني ب تري است كه مي  فرعي از ثبات عام،و اين ثبات

  :فرمايد خداوند مي. باشد

� zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ tt tt6666 øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFF⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// WW WWξξξξƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? �   ) ،23احزاب(  
اند، در پيماني كه با او  در ميان مؤمنان، مرداني هستند كه با خدا راست بوده«

آنان هيچ گونه . اند و برخي نيز در انتظارند ا بسر بردهاند برخي پيمان خود ر بسته
  ».اند تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده

اين عناصر براي . ايمان، مردانگي و صداقت: در اين آيه، سه صفت بيان شده است
باشند؛ زيرا ايمان و  اثبات و پايداري بر آيين حق از اهميت خاصي برخوردار مي

نمايد، بدون  ان را براي تمسك جستن به ارزشهاي واال و پايدار وادار ميمردانگي، انس
اينكه به چيزهاي پيش پا افتاده و كوچك توجه نمايد و مردانگي همواره محركي به 

 دين  درسوي هدف و ارزش واالست و صداقت نيز مانع تحول و تغيير و دگرگوني
وامل اصلي، پايداري و استقامت در توان ع گردد و از اين رو عوامل ذكر شده را مي مي
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ترين شرايط و حتي در  وجود انسان دانست كه با چنين استقامتي، انسان در سخت
مراحلي كه جان او در خطر است و يا اينكه منافع مادي زيادي حاصل او گردد، متزلزل 

 ترديد خشتهايي كه قرار است در ساختمان دعوت به كار بروند، نيازمند شود و بي نمي
باشند تا بتوان با روي هم انباشتن آنها به هدف عالي  استحكام و پايداري فوق العاده مي

  1.و بلند خود دست يافت
  . بدان متصف بودندمسلمانان صدر اسالمترين صفاتي بود كه  صفتهاي ذكر شده، مهم

  
  دعوت علني اسالم
 يكسان بود بدون ،دوران دعوت مخفيهاي قريش در انتشار اسالم در  نقش تمامي قبيله

اي آن روز  اي، نقش مؤثرتري داشته باشد؛ چراكه اسالم با طبيعت زندگي قبيله اينكه قبيله
اي جامعه، براي حمايت و نشر  اگرچه اسالم نتوانست از ساختار قبيله. مخالف بود

متعلق به ها، اسالم را   از طرفي ديگر هم هيچ يك از قبيله ودعوت جديد استفاده كند
هاي قريش، افرادي به دين اسالم   از اين رو از تمام تيره،دانست اي خاص نمي قبيله

گسترش پيدا نمود؛ مثالً، ابوبكر قبايل گرويدند و اسالم به صورت متوازن در تمام 
اميه، زبير بن عوام از بني عبدالدار، علي بن  صديق از قبيله تميم، عثمان بن عفان از بني

دالرحمن بن عوف از بني زهره، سعيد بن زيد از بني عدي و هاشم، عب ابي طالب از بني
 در اين مرحله از  نيزعثمان بن مظعون از قبيله بني جمح بود و تعدادي از مسلمانان

عبداهللا بن مسعود، عمار بن ياسر كه از قبيله عنس از مدحج : بودند مانند قبايل ساير 
 قبيله دوس بودند و عمرو عبسه از بودند، زيد بن حارثه بن كلب، طفيل بن عمرو كه از

ساخت كه  قبيله سليم و صهيب نمري از بني ثمر بن قاسط بود و اين مسئله روشن مي
  2.اسالم ويژه اهل مكه نيست

ريزي و دقت و استفاده از اسباب با توكل بر   هدف خود را با برنامه� پيامبر اكرم
 تعليم گسترده و احتياط امنيتي و دار و دقيق و نمود؛ او به تربيت ريشه خدا دنبال مي

ورزيد؛ زيرا  حركت طبيعي در جامعه و آمادگي همه جانبه براي مراحل بعدي اهتمام مي
معتقد بود كه دعوت به خدا شايسته نيست كه دعوتي پنهاني باشد تا يك فرد به تنهايي 
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 شده تا بر با فردي ديگر آن را در ميان بگذارد؛ بلكه اين دعوت، جهاني است و فرستاده
جهانيان اقامه حجت نمايد تا با پذيرش اين دعوت، خداوند هر كس را كه بخواهد، از 

بنابراين، خداوند . تاريكيهاي شرك و جهالت به سوي نور اسالم و توحيد بيرون بياورد
 ؛حقيقت اين دعوت و مسير و هدف آن را از نخستين روزهاي دعوت، مشخص كرد

ا بيان داشته و مكي، فراگيري دعوت و جهاني بودن آن رهاي  چنانكه قرآن در سوره
  :فرموده است

� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �   ) ،87ص(  
  ».باشد اين قرآن چيزي جز پند و اندرز براي جهانيان نمي«

  :فرمايد و مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �   )52، قلم(  
  ». پند براي جهانيان نيستقرآن، چيزي جز اندرز و«

فلسفة دعوت اين بود تا بشر را خطاب نمايد و تمام انسانها و هر كس را كه خداوند 
خيري برايش مقدر نموده است، نجات دهد و از ويژگيهاي آن اعالن و آشكار نمودن و 
رساندن و بازگو كردن و بيم دادن است و تحمل نمودن تكذيب و آزارها و كشتن را به 

 در ابتدا حالت استثنايي و در شرايط خاصي بود  �دعوت پنهاني پيامبر اكرم. ل دارددنبا
 ،در چهارچوب اين شرايط نمود و بايد كه آغاز دعوت و ناتواني و غربت آن، اقتضا مي

 در بسياري از امور اسالم و در ،اگر پنهان كاري سياسي مصلحتي است. فهميدآن را 
گونه دانست و  شود در موضوع دعوت نيز بايد آن را اين جنگ و صلح از آن استفاده مي

صورت ه اگر نه اصل اين است كه دين خدا و شريعت و فرمان الهي براي همه مردم ب
 امري ،ها و تفصيالت ها و برنامه اما پنهان كاري با ديگر وسيله. آشكار بيان شود

... ها و  ان داشتن برنامه زيرا پنه؛مصلحتي است كه به نظر و اجتهاد انساني بستگي دارد
شود و بيان و رساندن امور ديني بدان  باعث پنهان داشتن دين و سكوت از حق نمي

 امري مصلحتي است كه ،اند مربوط نيست به عنوان مثال دانستن پيرواني كه ايمان آورده
عوث اند و پيامبران به خاطر آن مب در قضيه رساندن و بيم دادن كه كتابها به آن نازل شده

 پس تعداد پيروان دعوت تا زماني كه مصلحت ايجاب ؛كند اند خلل ايجاد نمي شده
 تواند به عنوان يك راز باقي بماند به شرط اينكه در كنار آن به امر دعوت و  مي،نمايد مي

 حتي بعد از اينكه دعوتش را آشكار نمود و مردم را �  اكرمتبليغ پرداخته شود و پيامبر
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 بسياري از چيزهايي كه در امر بالغت و رسالت ، نمود خويش را بيانرسالتبيم داد و 
نمايد و گرد هم  تأثيري نداشت مانند تعداد  پيروانش و اينكه كجا با آنها ديدار مي

گونه  نمايند و اين هايي كه در برابر توطئه جاهلي اتخاذ مي آيند؟ و كيفيت برنامه مي
  1.داشت ل را پنهان ميئمسا
  

  يدتي در دوران مكيسازندگي عق
   درتعامل با سنتها �يامبر اكرم حكمت پ-1

تشكيل دولتها و تربيت ملتها و قيام به وسيلة آنها طبعاً مستلزم آن است كه به قوانين و 
با بررسي سيرة پيامبر . سنتهاي حاكم بر زندگي افراد، ملتها و دولتها اهميت داده شود

ر تعامل با سنتها و قوانين حاكم، با وجود  روش حكيمانه و مقتدرانه ايشان د�اكرم
  .كثرتشان، به اثبات خواهد رسيد
 احكامي است كه خداوند آنها را بر انسان در هر زمان ،سنتهاي الهي موجود در جهان

 سنتهايي است كه ،و مكان حاكم قرار داده است، اما آنچه از سنتها براي ما اهميت دارد
 و پروردگار جهانيان نه تنها خواسته است تني دارندارتباطي ناگسسبا حركت و انقالب 

تا جريان اين دين؛ بلكه امر تمام جهان بر سنتهاي طبيعي حركت نمايد نه بر سنتهاي 
اين گونه فكر نكنند كه پيشينيان با معجزات العاده؛ چراكه نسلهاي آيندة مسلمانان  خارق

 و انقطاع سلسلة پيامبران چنين اند وبعد از ختم نبوت العاده پيروز شده و امور خارق
  2.چيزي ممكن نيست

هاي قرآن، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در مورد سنن الهي،  با تفكر و تدبر در آيه
زياد سخن به ميان آمده است و تغيير و تبديلي در آنها به وجود نخواهد آمد و قرآن 

نمايد، در واقع از  ب ميكريم وقتي توجه مسلمانان را به سنتهاي خداوند در زمين جل
خواهد بر اساس اصولي خاص حركت نمايند و براي ساختن مجتمعي سالم و  آنها مي

خواهد عالوه بر اينكه از اين سنتها عبرت گيرند، به  براساس فرامين الهي از آنها مي
بنابراين، مسلمانان امتي با سابقه هستند و قوانين حاكم بر . مقتضيات آن نيز عمل نمايند

يابد و كارها به طور  جهان، ملتها، دولتها، و افراد همواره جريان دارد و تغييري نمي
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رود؛ بلكه از اين قوانين  گيرد و فرآيند زندگي در زمين بيهوده پيش نمي اتفاقي انجام نمي
پس مسلمانان با بررسي اين سنتها و با دستيابي به مفاهيم و نتايج آن به . نمايد پيروي مي
حكمت اصلي حوادث و وقايع پي خواهند برد و به نظامي كه حوادث به دنبال فلسفه و 
كمت پنهان در نظام پيچيده هستي پي حيابند و به وجود  دهد، اطمينان مي آن رخ مي

كنند و براي  برند و در پرتو آنچه اتفاق افتاده است، مسيرحركت خود را مشاهده مي مي
اب آن، به صرف اينكه مسلمان هستند، اكتفا رسيدن به پيروزي بدون استفاده از اسب

  1.كنند نمي
شود و آنچه زماني گذشته است، در آينده  سنتهاي حاكم بر زندگي، همواره تكرار مي

  2.نيز اتفاق خواهد افتاد
هيچ امري حركت و مسير زندگي براساس سنتهاي الهي است و در زندگي انسان 

امور زندگي براساس سنتهاي الهي كه بلكه تمام دهد؛  ب رخ نميبدون حساب و كتا
شوند،  و اشخاص و خواستة آنان ناديده گرفته ميتغيير و تبديلي در آن وجود ندارد 

  3.گيرد يابد و انجام مي جريان مي
مسلمانان بايد بيش از ديگران سنتهاي پروردگارشان را كه در كتاب خدا و سنت 

يند تا به قدرت و عزتي كه بدان  درك نما، به آنها اشاره شده است� پيامبر اكرم
اميدوارند، دست يابند؛ زيرا رسيدن به قدرت بدون برنامه و نقشه محقق نخواهد شد؛ 
بلكه قوانيني دارد كه خداوند در قرآن، آن را ثبت نموده است تا بندگان مومنش آن را 

  4.بدانند و با بينش از آن كار بگيرند
 سنتهاي الهي و قوانين جهاني اين است كه يكي از شرايط تعامل هدفمند و درست با

اين سنتها را درك نماييم و به آن آگاه باشيم و نحوه و چگونگي رفتار با طبيعت و قانون 
  5.الهي را بدانيم
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با سنتهاي جهان «: گويد نظم بودن تعامل با سنتها مياستاد بنا رحمه اهللا در مورد م
شوند و انسان را شكست   غالب ميآفرينش برخورد و مخالفت نكنيد؛ زيرا سنتها

د و فرآيند و جريان آن را به سوي ديگر برگردانيد و از يدهند؛ بلكه از آن كار بگير مي
برخي سنتها عليه برخي سنتهاي ديگر كمك بگيريد و منتظر لحظه پيروزي باشيد؛ چراكه 

  1».امري غيرمنتظره نيست
  : تدر سخنان استاد بنا چند نكته نهفته اس

  . دفاع و مقاومت از سنتهاي الهي- 2    خورد نكردن با سنن الهي  بر- 1
  . برگرداندن جهت آنها- 4         استفاده از آنها- 3
  2. منتظر ماندن براي لحظه پيروزي-6   كمك گرفتن از برخي عليه برخي ديگر - 5

گيريم كه ايشان به صورت ژرف و عميق، سيره پيامبر  از سخنان استاد بنا نتيجه مي
هاي ملتها را بررسي نموده است و عالوه بر آن وضعيت   تاريخ اسالمي وتجربه و�اكرم

شناخته است و بيماري و سپس  حاكم بر جامعه آن روز را خيلي خوب ودرست مي
  .عالج آن را بسيار زيبا توصيف كرده است

 در تنظيم تالشهاي دعوت و تأسيس  �اي كه پيامبر اكرم نخستين حركت اسالمي
ن انسان نمونه و رباني و متمدن، رهبري آن را بر عهده داشت با سنتها و دولت و ساخت

گروه مؤمن سازمان يافته در  قوانيني مانند اهميت رهبري در ساختن تمدنها و اهميت
اي كه عقايدو اخالق و  مقاومت و ايستادگي در برابر باطل و اهميت آيين و برنامه

از جمله سنتهاي الهي، . شود، مدارا نمود فته ميعبادات و ارزشها و ايدئولوژي از آن برگر
 است كه در آفرينش و هستي رعايت شده است و سنت مهمي كه بايد يسنت تدريج

امت در حالي كه براي نهضت و حاكم كردن دين خدا قيام نموده است، آن را رعايت 
 كه جاهليت حاكم گشته ي در عصر سنت تدريجي خداوندت كهسپس بايد دان. نمايد

از بين بردن آن نياز به اي ريشه دوانيده است كه  گونهه است و شر و فساد در ملتها ب
در مراحل  دعوت اسالمي ،ينا بنابرپيشرفت گام به گام دارد، راهي طوالني است

در راستاي آشنايي مردم رفت و بسيار دقيق و  آهسته و گام به گام پيش مينخستين خود 
 سپس ،نمود و با مرحله انتخاب و تأسيس آغاز شد ي حركت مبا اهداف تعاليم اسالم
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 و پس از آن مرحله پيروز و به قدرت رسيدن فرا قتال و درگيري آغاز گرديدمرحله 
كردند، يقيناً  رسيد كه امكان نداشت همه اينها در يك وقت فراهم شوند و اگر چنين مي

يكي از اينها بر ديگري همچنين امكان نداشت كه . شدند واري و ناتواني روبرو ميشبا د
  1.آمد وجود ميه  خلل فراواني ب،شد مقدم باشد و اگر چنين مي

 اما برخي از داعيان خواستار تغيير ،اين سنت از اهميت بسياري برخوردار است
 زندگي مردم بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر آن جامعه و همچنين دستيابي الفوربا

هاي آن را به خوبي  ها و وسيله دمات قضيه و يا شيوهبه قدرت هستند، بدون اينكه مق
خداوند در قرآن بيش از يك مورد ما را به تفكر در مورد اين سنتها . 2كرده باشندآماده 

خداوند آسمانها و زمين را در طي شش «: از جمله اينكه فرموده است. ه استوادار نمود
 يك چشم به هم زدن، آنها را توانست در كمتر از در حالي كه مي» .روز آفريده است

همچنين آفرينش انسان، حيوان و . نمود بيافريند، اما سنت تدريجي الهي چنين اقتضا مي
پيمايند تا طبق سنت و حكمت الهي به مرحله پايان  گياهان به تدريج چند مرحله را مي

شر به گيري بر ب همچنين قانون اسالمي به دليل تسهيل امر و آسان. رسند و تكميل مي
تدريج تدوين و كامل گرديد تا اموري كه اسالم آن را واجب و يا حرام نموده است، 

 نماز، روزه و زكات چند مرحله را ايضي همانندفر: به عنوان مثال . دچار مشكل نشوند
  3.طي نمود تا به آخرين صورت خود رسيد و باقي ماند

ردگي را كه نظام حاكم بر اسالم به دليل در نظر گرفتن اين حكمت بود كه نظام ب
جهان بود، يكباره لغو ننمود؛ زيرا اين كار به معني فروريختن اركان زندگي اجتماعي و 

پس برخورد حكيمانه با اين نظام بدين صورت بود كه . اقتصادي جامعة آن روز بود
 نمود و نظام بردگي را تا آخرين حد ممكن تر مي اسالم راهها و زمينة تداوم آن را تنگ
  4.كه به مثابه لغو كردن آن بود، رسانيد
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 به اين نتيجه خواهيم � با بررسي گسترده و عميق قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم
رسيد كه چگونه و با چه نظم و حركتي تغييرات اسالمي، توسط پيامبر صلي اهللا عليه و 

  1.سلم در جامعه اعمال گرديد و به سرتاسر جهان پهناور رسيد
ي، يعني پيش روي تدريجي، بايد در امور سياسي نيز توجه داشت، پس به سنت اله

اگر درصدد تشكيل جامعه اسالمي براساس معيارهاي حقيقي برآمديم، نبايد گمان كنيم 
نمايد يا از مجلس رهبري  اي كه رئيس جمهور يا پادشاه صادر مي كه اين امر با قطعنامه
 بلكه جامعه اسالمي واقعي از طريق حركت يابد؛  شود، تحقق مي يا پارلماني صادر مي

شود و اين همان روشي  و با آمادگي فكري و رواني و اجتماعي متحقق ميتدريجي 
.  در راستاي تغيير دادن زندگي جاهلي، در پيش گرفت� است كه پيامبر اكرم

 ي سال دوران مكه، عبارت بود از تربيت نسلسيزدهترين شيوة آن حضرت طي  اساسي
نسل مؤمني كه بتواند بار مسئوليت را برعهده . معتقد و متمايز از ساير نسلهامؤمن و 
پس . م جهاد را به اهتزاز در بياوردچربراي حمايت و نشر دعوت در جهان، پگيرد و 

  2.مرحلة دعوت مكي، بيشتر مرحلة تربيت و ساختن بود تا مرحلة قانونگزاري
  
  تي سنت تغيير و ارتباط آن با سازندگي عقيد-2

  :نمايد از سنتهاي مهم در راه نهضت و قيام، سنتي است كه اين گفته الهي آن را تأكيد مي
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55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// #### [[ [[ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑ#### uu uuρρρρ �   ) ،11رعد(  
انسان داراي فرشتگاني است كه پياپي از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از «

دهد  خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي. نمايند او مراقبت مي
 دهند و هنگامي كه خدا بخواهد باليي به ركه آنان احوال خود را تغييمگر اين

 را برگرداند و هيچ كس غير تواند آن  هيچ كس و هيچ چيز نمي،قومي برساند
  ».تواند ياور و مددكار آنان شود خدا نمي

                                                           

 .229، به نقل از مودودي، ص  االسالميهةالتمكين لالم -1

 . با اندكي تصرف168، ص الخصائص العامه لالسالم -2
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ا به قدرت رسيدن امت اسالمي كامال روشن است؛ زيرا بارتباط اين سنت الهي 
پس بايد در وضع خود تغيير و . رسند  وضعيت فعلي به قدرت نميمسلمانان در پرتو

تواند  بار و بازماندگي را پذيرفته است، نمي دگرگوني ايجاد بكنند و ملتي كه زندگي ذلت
كوشد، هرگز به  وضعيت خود را تغيير دهد و كسي كه براي آزادي از بند اسارت نمي

  1.قدرت نخواهد رسيد
 واقعيتهاي بزرگي همانند جزيره عربي و دنياي آن روز، اسالم در جامعة جاهليت با

باورها، ايدئولوژيها، ارزشها، معيارها، نظامهاي جاهلي و تعصبات گوناگون مواجه 
  .گرديد

بعد از ورود اسالم فاصله آن با فاصله وضعيت مردم در جزيره عربي و در تمام دنيا، 
ف عاليه و نهايي اسالم فاصله اي عميق بود و وضعيت حاكم بر محيط با اهدا فاصله
ها، ارزشها، معيارها، عادات،  اسالم، ديني بود كه تنها به تغيير باورها، انديشه. داشت

خواست به كلي نظام، وضعيت، قوانين  كرد؛ بلكه مي سنتها، اخالق و احساسات اكتفا نمي
غوت و و شرايع را تغيير دهد و بر آن بود تا رهبري جامعة انساني را از دست طا

  2.دخدا و اسالم بسپار و آن را به نجات بخشدجاهليت 
آخراالمر اينكه اسالم بر اساس سنتهاي جاري و به صورت طبيعي و نه بر حسب 

العاده به اهدافي كه در صدد دستيابي به آن بود، نائل گرديد و در  معجزات و امور خارق
  3.م را تحقق بخشيدتوان اهداف اسال عصر حاضر نيز با تمسك به اين سنتها مي

نمود، از تربيت نفوس بشري   با برنامة الهي آن را رهبري مي �تغييري كه پيامبر اكرم
ترين تغيير را در  شروع شد و از آن مردان بزرگي ساخت، سپس همگام با آنها بزرگ

مردم را از تاريكيها به سوي نور، از جهالت به سوي علم و . شكل جامعه به وجود آورد
 از بازماندگي به پيشرفت سوق داد و با كمك آنها بهترين تمدني را كه دنيا دانش و

  4.شناخته است، پديد آورد

                                                           

 .210، ص  االسالميهةالتمكين لالم -1

 .52 - 51، سيد قطب، ص ذا الدينه -2

 .65 همان، ص -3

 .367، توفيق محمد سبع، ص نفوس و دروس في اطار التصوير القرآني -4
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 با استفاده از روش و شيوة منطقي قرآن، عقايد و افكار و احساسات و � پيامبر اكرم
چنانكه نخست، . اخالق اصحابش را و همچنين اوضاع دنياي پيرامونش را نيز تغيير داد

 و پس از آن سرزمينهاي فارس و روم در ستان عربةجزير شبهسپس مكه و تمام مدينه و 
  . يك حركت جهاني تغيير كردند و در تمامي احوال و اوقات، مطيع پروردگار گرديدند

هاي مختلفي آن  ورزيد و به شيوه هاي قرآن در دوران مكي به عقيده اهتمام مي برنامه
قلب آنان رسوخ نمود و تحول بزرگي پديد آمد كه داد تا اينكه ايمان در  را ارائه مي

  :نمايد شرفت بزرگ را چنين بيان ميخداوند اين پي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\GGGG øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ  ÅÅ ÅÅ´́́́ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

 yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 88 88llll ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... zz zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )122،انعام(  

اي بوده است وما او را زنده  مرده) به سبب كفر و ضالل همچون(آيا كسي كه «
رود  ايم كه در پرتو آن ميان مردمان راه مي ايم و نوري فرا راهش گذاشته كرده

ز آن تاريكيها مانند كسي كه به مثل گوئي در تاريكيها فرو رفته است و ا
تواند بيرون بيايد؟ همين گونه اعمال كافران در نظرشان زيبا جلوه داده شده  نمي
  » .است

ايستد و  قلمها در توصيف آن باز مي...! يز استگبه حق كه تصويري زيبا و شگفت ان
ها از آن  تراود و شيوه ها و خردها از آن مي اسلوب قرآني چنين است كه هر گاه انديشه

  .تواند آن را آن گونه كه شايسته است تعبير كرد آيد، نمي   ميبيرون
آيا روي آوردن از مرگ به زندگي و از تاريكيها به سوي نور يكسان است؟ مسافتي 

داند مگر آن كه در پرتو  دراز و سفري بزرگ است كه عظمت و مقدار آن را كسي نمي
  1.بيان اعجازانگيز قرآني حالت آنها را بررسي نمايد

  

                                                           

 .26 – 25، ص1، زهراني، ج االنحرافات العقديه -1
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   نقش اسالم بر اعتقادات اصحاب-3
آنها از . تصور ياران رسول خدا، قبل از بعثت، در مورد خدا تصوري اشتباه و ناقص بود

 چنانكه خداوند ؛حق و حقيقت در مورد اسماء و صفات الهي به انحراف رفته بودند
  :فرمايد مي

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅssss ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 44 44 tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ ôô ôôffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  )180، اعراف(  
پس او را بدان نامها بخوانيد و كساني را كه در . خدا داراي زيباترين نامها است«

 ترك كنيد و آنها كيفر كار خود را خواهند ،اند مورد نامهاي خدا به انحراف رفته
  ».ديد

كردند ونامهايي كه معني نادرستي داشت،   آنها برخي از صفات الهي را انكار ميپس
نهادند و عيب و نقصهائي مانند فرزند داشتن و نيازمند بودن را به خدا نسبت  بر خدا مي

 جنها را شريك خدا قرار كردند كه فرشتگان، دختران خدا هستند و دادند وگمان مي مي
  :دادند مي

� (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! uu uu !! !!%%%% xx xx.... uu uu$$$$ àà àà°°°° ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%% tt tt���� yy yyzzzz uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 

44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  ) ،100انعام(  
دهند در حالي كه خداوند، آنان و  فرشتگان و اهريمنان راشريك خدا قرار مي«

ان از روي ناداني، پسران و دختراني كافر. همه مالئكه و شياطين را آفريده است
ت كه او را بدانها سخداوند منزه و به دور از اين صفاتي ا. بافند براي خدا مي
  ».كنند توصيف مي

� ββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™       ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ôô ôô±±±± tt ttƒƒƒƒ �   )57، نحل(  
دختراني قائل و براي خداوند، كه از هرگونه آاليش ونيازي پاك است، «

  ».دادند داشتند، قرار مي شدند و براي خود آنچه دوست مي مي
پس يكي از اهداف مهم قرآن كريم اين بود تا عقيدة درست و سالم را در دلهاي 
مؤمنان تثبيت نمايد و آن را براي همه روشن نمايد و اين امر با بيان توحيد ربوبيت و 

يمان آوردن به همه آنچه خداوند به وجود توحيد الوهيت وتوحيد اسماء و صفات و ا
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و روز قيامت و ) خير و شر(فرشتگان، كتابها، پيامبران، قدر : آن خبر داده است، از قبيل 
  1.شد ايمان به رسالت پيامبران محقق مي

 در مكه، به مردم شناساند كه خدايي كه بايد آن � هاي نازل شده بر پيامبر اكرم آيه
ها تربيت   آنها را براساس اين آيه� ي است و پيامبر اكرمرا عبادت كنند، چه كس

كوشيد تا بينش درستي به مردم در مورد پروردگارشان و در  نمود و از روز اول مي مي
طرت فدانست كه اين بينش در وجود كساني كه  مورد حق او بر آنها ارائه نمايد و مي

 با � پيامبر اكرم.  گذاشتسالم است، تصديق و يقين را به جا خواهد آنان درست و
ش متمركز كرده بود كه عبارتند هاي قرآن كريم تالشهاي خود را در چند بخ توجه به آيه

  : از
پايان است؛ پس او پاك است و   خداوند ازعيبها پاك و متصف به كماالت بي- 1

  .يكتا، شريك و همسر و فرزندي ندارد
  : بر آن استحب و مد اينكه خداوند، آفريننده هر چيز و صا- 2

� \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧óó óó[[[[ yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ´́́́øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç çç7777 èè èè==== ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZWWWW???? ÏÏ ÏÏWWWW yy yymmmm }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠθθθθ àà ààffff ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ[[[[ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss!!!! ßß ßß,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ââ ââ[[[[ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### 

tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )54 ،اعراف(   � ####$$
پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد «

پوشاند و شب شتابان به دنبال  ، با شب، روز را مياستقرار يافتسپس بر عرش 
ي مسخر فرمان او خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريد و جملگ. روز روان است

بزرگوار و جاويدان و . دهد آفريند و فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي. هستند
  ».داراي خيرات فراوان و خداوندي است كه پروردگار جهانيان است

ند يا ه ساير نعمتهاي جهان هستي است؛ خواه كوچك باشم اينكه خداوند سرچش- 3
  : بزرگ، پيدا باشند يا پنهان

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••$$$$ ‘‘ ‘‘ØØØØ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββρρρρ ãã ãã���� tt tt↔↔↔↔ øø øøgggg rr rrBBBB �   

                                                           

  .47، علي العلياني، ص  الجهاد في نشر الدعوهةاهمي -1
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  )53نحل، (  
آنچه از نعمتها داريد، همه از سوي خداست و گذشته از آن هنگامي كه زياني «

  ».خوانند او را با ناله و زاري به فرياد مي) براي زدودن ناراحتيها(به شما رسيد 
علم خداوند، فراگير است وتمام چيزها را در احاطه دارد؛ پس : آگاهيم و  عل- 4

كند و  ماند و نه آنچه انسان آشكار مي هيچ چيز پنهاني در زمين و آسمان از او پنهان نمي
  : شود دارد، از او پنهان مي يده ميپوش

� ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ yy yyìììì öö öö6666 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ xx xxœœœœ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ââ ââ[[[[ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« $$$$ RR RRΗΗΗΗ øø øø>>>> ÏÏ ÏÏãããã � 
  )12طالق، (  

فرمان او . خدا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است«
خداوند بر هر چيز توانا است و همواره در ميان آنها جاري است تا بدانيد ) خدا(

  ».آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است
كتابي . نمايد  خداوند به وسيلة فرشتگان اعمال انسان را در كتابي ثبت و ضبط مي- 5

گذارد مگر اينكه آن را برشمرده است و اين كتاب  كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را نمي
  : در وقت مناسب گشوده خواهد شد

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ àà ààáááá ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 ëë ëë====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏGGGG tt ttãããã �   )18، ق(  
براي (اي مراقب و آماده  راند مگر اينكه فرشته انسان، هيچ سخني را بر زبان نمي«

  ».آن سخن است) دريافت نگارش
پسندند، آزمايش   خداوند، انسانها را با چيزهايي كه آنها دوست ندارند و نمي- 6
ود مردم كاويده شود، آن گاه برخي از مردم به تقدير و قضاي نمايد تا ژرفاي وج مي

گردند؛ پس چنين انسانهايي  شوند و در ظاهر و باطن تسليم او مي راضي ميالهي 
شايسته خالفت و امامت و سيادت خواهند بود و برخي از مردم خشمگين و ناراضي 

  : شود  اده نميگردند و ارزش هيچ چيزي را نخواهند داشت و چيزي به آنها د مي

� ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö//// ää ää3333 •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó øø øø9999 $$   )2ملك، (   � ####$$
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همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان «
  ».وانا و آمرزگار و بخشاينده استاو چيره و ت. كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود

رود  آيد و از ميان مي  هر كس كه به خداوند پناه ببرد و در هر آنچه بدست مي- 7
  : كند دهد و ياري مي و را توفيق ميطبق فرمان خدا عمل نمايد، خداوند ا

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ dd dd↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### �  
  )196عراف، ا(  

اوست كه . گمان سرپرست من خدايي است كه اين كتاب را نازل كرده است بي«
  ».كند بندگان شايسته را ياري و سرپرستي مي

نند و با او چيزي را  حق خداوند بر بندگان است كه او را عبادت كنند و يگانه بدا- 8
  : شريك نسازند

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ tt tt//// ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ää ää.... uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )66 ،زمر(   � ####$$
  ».پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمرة سپاسگزاران باش«

 خداوند مفهوم اين عبوديت و بندگي و اين توحيد را در قرآن عظيم مشخص - 9
  1.كرده است

، براساس فهم صفات و اسماي حسني � پيامبر اكرمنخستين تربيت يافتگان مكتب 
تضاي آن، او را عبادت نمودند و عظمت خداوند در الهي تربيت يافتند و به مق

وجودشان جاي گرفت و رضامندي او آخرين هدف و مقصدي بود كه براي آن تالش 
نمودند كه خداوند مراقب آنهاست؛ پس آنها  كردند و در تمام اوقات احساس مي مي

است، آنها آگاه  نفسهاي خود را از اينكه دچار لغزش شوند، و حال آنكه خداوند از
  .كنترل و مهار نمودند

همچنين آنها خود را از شرك و انواع آن پاك كردند و غير از خدا كسي ديگر را در 
ن، آوردن خوبي و دفع بال و دتدبير جهان، ايجاد و از بين بردن آن و زنده كردن، ميران

همچنين از مقتضيات اسماء و صفات الهي اين . دانستند تصرف در عالم، شريك نمي

                                                           

 .16 تا 10، ص منهج الرسول في غرس الروح الجهاديه -1
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 كه در علم غيب، بندگي، حاكميت مطلق و طاعت مطلق و امثال آن شريكي با خدا است
  1.نگيرند

پاية اصلي جامعة اسالمي براساس تربيت درست و سالمي بنا نهاده شد كه پيامبر 
اين شيوه، شيوة سامان يافته درستي است كه پيش از او . گذاري نمود  آن را پايه�اكرم

اند و هر پيامبري قومش را به اين دعوت  ن حركت نمودهآپيامبران و انبياء براساس 
در  چنانكه خداوند متعال ؛داد كه تنها خدا را بپرستند و كسي را شريك او نسازند مي

  :گويد مورد نوح عليه السالم مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% ·· ··nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& �� ��ωωωω 
(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& � )26 - 25، هود(  

شما از (من بيم دهنده ) و او بديشان گفت(نوح را به سوي قومش فرستاديم «
  ».باشم براي شما مي) راه نجات(بيانگر ) عذاب خدا و

  :گويد ، مي� و در مورد هود

� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ >> >>ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& #### YY YYŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ tt ttIIII øø øø���� ãã ããΒΒΒΒ �   )50، هود(  
اي : گفت ) هود بديشان(هود را به سوي قوم عاد فرستاديم كه از خودشان بود «

ش قوم من، خدا را بپرستيد كه جز او معبودي نداريد، شما درغگوياني بي
  ».نيستيد
  :  فرموده است� و در مورد صالح

� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ //// ää ää3333 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

………… çç ççνννν çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ ΝΝΝΝ ää ää.... rr rr'''' tt tt±±±±ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää.... tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ÒÒ ÒÒ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ �   )61، هود(  
اي : گفت.  فرستاديم كه صالح نام داشتبه سوي قوم ثمود يكي از خودشان را«

اوست كه . خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد! قوم من
پس از او . شما را از زمين آفريده و آباداني آن را به شما واگذار نموده است

                                                           

 .53، ص  الجهاد في نشر الدعوهةاهمي -1
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گمان خداوند نزديك و پذيرنده  نماييد و به سوي او برگرديد، بيطلب آمرزش ب
  ».است
  : فرمايد  مي� درباره شعيب

� 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& $$$$ YY YY6666 øø øø‹‹‹‹ yy yyèèèè ää ää©©©© 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

>> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ àà àà))))ΖΖΖΖ ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uu‹‹‹‹ òò òò6666 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ àà àà66661111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99$$$$ öö öö>>>> ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 77 77ÝÝÝÝ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �   )84، هود(  
اي : گفت . به سوي قوم مدين فرستاديم كه از خود آنان بود) نيز(شعيب را «

خدا را بپرستيد جز او معبودي نداريد و از پيمانه و ترازو مكاهيد، من ! قوم من
  ».ترسم  من بر شما از عذاب روز فراگير ميبينم، نياز مي شما را خوب و بي

  :  فرموده است� و در مورد عيسي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �   
  )51، آل عمرن(  

گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس اورا بپرستيد اين  بي«
  ».راهي است راست

 پيامبران عليهم الصلوه و السالم به توحيد الوهيت دعوت دادند؛ ةمخالصه اينكه ه
 چنانكه خداوند ؛يعني، تنها خدا را پرستش نمودن و پرهيز از عبادت طاغوت و بتها

  :فرمايد متعال مي

� ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ 

|| ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ää ää'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ $$#### 44 44 
(( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )36، نحل(  
 ايم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري ما ميان هر ملتي، پيغمبري را فرستاده«

دمان را هدايت داد و گروهي از ايشان گمراهي بر خداوند گروهي از مر. كنيد
آنان واجب گرديد؛ پس در زمين گردش كنيد و بنگريد و ببينيد كه سرانجام كار 

  ».اند، به كجا كشيده است تكذيب كرده) آيات خدا را(كساني كه 
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 نمونة واقعي مؤمني موحد و يكتاپرست بود كه اصحاب و ياران � پيامبر اكرم
اقعي اين مسئله، نمونة و. ن از آاليشها تربيت نمودناس توحيد و دوري آخويش را براسا

  : باشد آيه ذيل مي

� ö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍ____ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ $$$$ VV VVϑϑϑϑ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ ZZ ZZ����ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ 

†††† ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& 

tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uu$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$####  ÈÈ ÈÈöööö öö öö//// rr rr&&&& $$$$ || ||//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 ss ss???? 

‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222 CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& 44 44 §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

öö öö//// ää ää3333 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óó[[[[ ££ ££∆∆∆∆ //// ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB �   )164 - 161، انعام(  
گمان پروردگارم مرا به راه راست رهنمود كرده است و آن دين راست  بي: بگو«

گرا بود و از زمرة  و استوار و پابرجا يعني دين ابراهيم است؛ همان كسي كه حق
بگو نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه . مشركان نبود

 گونه شريكي نيست و به همين دستور داده خدا را هيچ. پروردگار جهانيان است
آيا پروردگاري جز خدا را بطلبم و حال : بگو. ان هستممام و من اولين مسل شده

كند و هيچ  آنكه خدا پروردگار هر چيز است؟ هيچ كسي جز براي خود كار نمي
سرانجام، همه شما به سوي خدا باز . كشد كس گناه ديگري را بر دوش نمي

  ».سازد ورزيد، آگاه مي ا را از آنچه در آن اختالف ميگرديد و شم مي
 مشخص � الزم به يادآوري است كه وقتي نتايج و دستاوردهاي تربيت پيامبر اكرم

گرديد، صحابه نيز از همه آنچه با توحيد الوهيت و ربوبيت و توحيد اسماء و صفات 
، نزد كسي مراجعه آنها براي داوري جز به خداوند. متضاد بود، خود را پاك نمودند

گشت، اطاعت  كردند و جز خدا از كسي در آنچه باعث ناخشنودي خدا مي نمي
داشتند و از هيچ چيزي جز خدا  نمودند و هيچ چيزي را مانند خدا دوست نمي نمي
بريدند و  كل ننموده و براي كسي حيوان سر نميوترسيدند و جز خداوند بر كسي ت نمي

خواستند و در آنچه جز خداوند  فقط از خداوند كمك ميكردند و  براي كسي نذر نمي
خواستند و خداوند را نه به   از كسي ياري نمي،كسي ديگر توانايي انجام آن را ندارد

كردند؛ بلكه تا آخرين حد او را  مخلوقات و هستي و نه با آنچه وجود ندارد، تشبيه مي
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اي خداوند در قرآن بيان شده دانستند و تمام صفات و خصوصياتي كه بر پاك و منزه مي
پذيرفتند   بدون تحريف يا تعطيل يا تأويل مي، آن را ذكر نموده است �و يا پيامبر اكرم

در ترسيدند و هيچ يكي از آفريدگانش را  و در تنهايي جز از خداي يكتا از كسي نمي
، قدرت زنده كردن، ميراندن، روزي دادن، دانش فراگير: صفتي از صفتهاي ربوبيتش مانند

بقاي مطلق، حالل كردن، حرام نمودن و امثال آن شريك فوق العاده، پايدار بودن، 
خداوند ما را از زمره كساني بگرداند كه توحيد را به صورت قولي و عملي . ساختند نمي

  1.نمايند؛ چراكه اختيار اين امر در دست اوست و او بر آن تواناست و عقيدتي محقق مي
 بر توضيح وتشريح و اثبات عقيدة توحيد، رسالت محمد را به هاي مكي عالوه آيه

  :فرمايد  چنانكه خداوند مينمايد؛ ها نيز تثبيت ميسوي همه انسانها و جن

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )28، سباء(  
رسان و بيم دهنده باشي و  ايم تا مژده را براي جملگي مردمان فرستادهو ما تو «

  ».خبرند ليكن اكثر مردم بي
  :فرمايد همچنين مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$#### ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? �   )158 ،اعراف(  
من فرستاده خدا به سوي جملگي شما هستم؛ خدائي كه ملك ! بگو اي مردم«

ميراند و  بودي نيست، او است كه ميجز او مع. آسمانها و زمين از آن اوست
اش، آن پيغمبر درس  گرداند؛ پس ايمان بياوريد و از خدا و فرستاده زنده مي
  ».اي كه ايمان به خدا و سخنهايش دارد، پيروي كنيد تا هدايت يابيد نخوانده

  :فرمايد و مي

                                                           

 .55 - 54، ص  الجهاد في نشر الدعوهة اهمي-1
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� øŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøùùùù uu uu$$$$ || ||ÀÀÀÀ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### \\ \\���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ dd dd ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 

çç ççννννρρρρ çç çç$$$$ || ||ØØØØ yy yymmmm (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ çç ççFFFF ÅÅ ÅÅÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ ·· ··7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ2222 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 99 99,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÛÛÛÛ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& zz zz ÅÅ ÅÅçççç#### yy yyŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  
  )31 – 29 ،احقاف(  

زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه ) خاطرنشان ساز! اي پيغمبر(«
كرديم تا قرآن را بشنوند، هنگامي كه حاضر آمدند به يكديگر گفتند خاموش 

هنگامي كه به پايان آمد به عنوان مبلغان و دعوت . باشيد و گوش فرا دهيد
اي قوم، ما به كتابي گوش فرا :  اينان گفتند.كنندگان به سوي قوم خود برگشتند

فرستاده شده است و كتابهاي پيش از خود را تصديق داديم كه بعد از موسي 
اي قوم . نمايد كند و به راه راست هدايت مي كند و به سوي حق رهنمود مي مي

 ما، سخنان فرا خوانندة الهي را بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا خدا گناهتان را
  ».بيامرزد و شما را از عذاب دردناك در پناه خويش دارد

هاي زيادي در قرآن كريم وجود دارد كه رسالت  هاي ذكر شده، آيه عالوه بر آيه
  1.نمايد محمد براي همة انسانها و جنها را اثبات مي

هاي مكي عالوه بر اينكه عقيدة درست در مورد توحيد و انواع آن و باور راستين  آيه
رد پيامبر و رسالت را در وجود آنها تثبيت كرد، عقيدة درست در مورد فرشتگان را در مو

هاي خدا هستند كه او را سجده  به آنها آموخت كه آنها از آفريده. نيز به آنها آموخت
و در آسمانها و زمين هيچ گونه مشاركتي با خدا ندارند و به كسي فايده و  كنند مي

  : ور خداترسانند مگر به دس ضرري نمي

� xxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã §§ §§����9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG xx xx����‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt,,,, ÏÏ ÏÏãããã≡≡≡≡ uu uuθθθθ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyssss ÎÎ ÎÎRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### �   

                                                           

  .56 همان، ص -1
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  )13، رعد(  
گويند و خدا   مي رااو، حمد و ثناي اهللاو فرشتگان از هيبت و عظمت و رعد «

كند در  سازد و هر كس را كه بخواهد بدانها گرفتار مي ها را روان مي صاعقه
انتها و  پردازند و خدا داراي قدرتي بي حالي كه آنان دربارة خدا به مجادله مي

  ».كيفري سخت و دردناك است

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �   )49، نحل(  
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين جنبنده وجود دارد، خداي را سجده  و كرنش «

  ».ورند  و تكبر نميمي نمايندكنند و فرشتگان نيز خداي را سجده  مي

� ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

77 77ππππ yy yyssss ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ôô ôô____ rr rr&&&& 44 44‘‘‘‘ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷VVVV ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== èè èèOOOO uu uuρρρρ yy yyìììì≈≈≈≈ tt tt//// ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

&& && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )1 ،فاطر(  
ستايش خداوندي را كه آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان را با بالهاي «

ارتا چهارتا آفريده و هر چه بخواهد بر آفرينش تا و چه تا سه دوتا دوتا و سه
  ».افزايد؛ چراكه بر هر چيزي توانا است مي

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy————  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 778888 ÷÷ ÷÷$$$$ ÅÅ ÅÅ°°°° $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99$$$$>>>> ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß �   )22، سبا(  
آنها را (بگو كساني را به فرياد بخوانيد كه به جز خدا ) اي پيامبر به مشركان(«

 آنها در )اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي گشايند(.پنداريد مي) معبود
  ».آسمانها و زمين كمترين حق مشاركتي ندارند

ن را در دلهاي مؤمنان به وسيلة اسلوب هاي مكي ساير اركان ايما همچنين آيه
  چنانكه در؛اعجازانگيزش استوار و محكم نمود و آن را براي مردم تشريح و توضيح داد

  : فرمايد مورد كيفيت نزول قرآن مي

� $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� ss ssùùùù ………… çç ççνννν rr rr&&&& tt tt���� øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;]]]] õõ õõ3333 ãã ããΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ WW WWξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? �   
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  )106اسراء، (  
ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني و  قرآني است كه آن را بخش، بخش فرستاده«

  ».ايم  فرستادهقسمت قسمتقطعاً ما آن را 

� ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... $$$$ YY YYγγγγ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””���� ÏÏ ÏÏèèèè tt tt±±±± øø øø)))) ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ#### ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ �  
  )23، زمر(  

. خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است؛ كتابي را كه همگون و مكرر است«
ترسند و از آن  دگار خود ميافتد كه از پرور از آن لرزه بر اندام كساني مي

اين رهنمود . گردد پوستهايشان و دلهايشان نرم و آمادة پذيرش قرآن خدا مي
سازد و خدا هر كه را  الهي است و خدا هر كه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي

  ».گمراه سازد، اصالً راهنما و راهبري نخواهد داشت

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99$$$$ || ||³³³³ oo oo0000  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 33 33 
öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( (( 

………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB }} }}§§§§ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ#### tt tt���� ss ss%%%% $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? tt ttββββθθθθ àà àà���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB uu uuρρρρ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... (( (( ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ãã ããææææ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& 

II IIωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅÎÎÎÎ öö ööθθθθ yy yyzzzz tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyèèèè ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ �   )91، انعام(  
خداوند هيچ : گويند اند، وقتي كه مي د نشناختهكافران، خدا را چنان كه باي«

چه كسي كتابي را نازل كرده است :  بر هيچ كس فرو نفرستاده است بگوچيزي
كه موسي آن را براي مردم آورده است و نور و هدايتي بوده است كه آن را در 

كنيد و  ر و بسياري از آن را پنهان مينويسيد و بخشي از آن را آشكا كاغذها مي
 ،ايد به شما چيزهايي آموخته شده است كه شما و پدران شما از آنها با خبر نبوده

 به  فرو روند وو بگذاريد بر باطل خود) اين قرآن را نازل كرده است(خدا : بگو 
  ».بازيچه پردازند

 � رماز پيامبر اكهمچنين خداوند سبحان بيان نموده است كه به پيامبران قبل 
  : ن نازل كرده استآكتابهايي غير از قر
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� yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== �� ��ÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç//// yy yy———— �   )55، اسرا(  
ما . تر است اند آگاه ن و زمينو پروردگارت از مردمان به چيزهايي كه در آسما«

ايم و به داوود زبور عطا  برخي از پيامبران را بر برخي ديگر برتري داده
  » .ايم نموده

� tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ �   )3ل عمران، آ(  
تصديق كنندة كتابهايي . زل كرده است كه مشتمل بر حق استكتاب را بر تو نا«

اند و خداوند پيش از آن تورات و انجيل را نازل كرده  است كه قبل از آن بوده
  ».است

  : ي از پيامبران را مبعوث كرده استو بيان نمود كه بسيار

� öö ööΝΝΝΝ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ %% %% cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ!!!! ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$   )6، زخرف(   � ####$$
  ».ايم ران زيادي را به ميان ملتهاي پيشين روانه كردهما پيغمب«

همچنين خداوند نام بعضي از پيامبران را در قرآن ذكر نموده و نام بعضي ديگر را نيز 
  . ذكر ننموده است

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ || ||ÁÁÁÁ ss ss%%%% yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 óó óóÈÈÈÈ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 
#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅ££££ yy yyzzzz uu uuρρρρ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )78، غافر(  
 سرگذشت بعضي ها را براي تو بازگو كرد و .ايم پيش از تو پيغمبراني فرستاده«

ايم، هيچ پيغمبري حق نداشته است  ي تو بازگو نكرده را برارخيسرگذشت ب
اي را نشان دهد مگر به فرمان خدا زماني هم كه فرمان خدا آمد، دادگرانه  معجزه

  ».اند گرايان زيانمند گشته داوري شده است و آن وقت باطل
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  وصف بهشت در قرآن كريم و تأثير آن بر صحابه
كمتر سورة مكي . به روز قيامت متمركز نمودتوجه خود را  هاي مكي تا آخرين حد، آيه

شود كه در آن برخي از حاالت قيامت و حاالت نعمت داده شدگان و حاالت  يافت مي
اي كه گويا  عذاب يافتگان و كيفيت حشر مردم و محاسبه آنان بيان نشده باشد، به گونه

  : نمايد قيامت را با چشم مشاهده ميانسان روز 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm  ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ öö öö6666 ss ss%%%% tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 

ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77MMMM≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ 

∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪ yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ }} }}ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt tt,,,, ÏÏ ÏÏèèèè || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

 tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO yy yy‡‡‡‡ ÏÏ ÏÏ���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ×× ××ΠΠΠΠ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∇∇∇∇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM ss ss%%%% uu uu$$$$ õõ õõ°°°° rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ãã ããρρρρ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uu üü üü““““ (( ((%%%% ÉÉ ÉÉ`̀̀̀uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ôô ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù ãã ããρρρρ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt,,,,‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ #### ·· ··���� tt ttΒΒΒΒ ãã ãã———— (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ yy yyδδδδρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ôô ôôMMMM yy yyssss ÏÏ ÏÏGGGG èè èèùùùù $$$$ yy yyγγγγ çç çç////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 !! !!$$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ tt ttΡΡΡΡ tt tt““““ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ×× ××≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ öö öö//// ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt tt//// 

ôô ôô ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### zz zz>>>>≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& 

zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssùùùù ““““ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷WWWW tt ttΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 xx xx6666 tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt tt,,,,‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### #### ·· ··���� tt ttΒΒΒΒ ãã ãã———— (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyδδδδρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ôô ôôMMMM yy yyssss ÏÏ ÏÏGGGG èè èèùùùù uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyγγγγ çç çç////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ tt ttΡΡΡΡ tt tt““““ yy yyzzzz íí ííΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö7777 ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz 

∩∩∩∩∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ rr rrOOOO uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### éé éé&&&& §§ §§θθθθ tt tt7777 oo ooKKKK tt ttΡΡΡΡ 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ (( (( zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ss ssùùùù ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ““““ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ ss ssππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
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šš šš ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù !! !!%%%% tt ttnnnn ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ yy yymmmm ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ (( (( zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )75 – 67 ،مرز(   � ####$$
در روز قيامت سراسر زمين . اند آنان آن گونه كه شايسته است، خدا را نشناخته«

يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده 
تمام . در صور دميده خواهد شد. خدا پاك و منزه از شرك آنان است. شود مي

. ميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد يكه در آسمانها و زمين هستند، م كساني
نگرند  خيزند و مي به ناگاه همگي به پا مي. شود دميده ميسپس بار ديگر در آن 

شود و پيغمبران  شود و كتاب گذاشته مي و زمين با نور خداوندگارش روشن مي
گردد و اصالً  شوند و راست و درست ميان مردم داوري مي و گواهان آورده مي

شود و به تمام و كمال سزا و جزاي هر كاري را كه انسان كرده  نميبديشان ستم 
اند و  كرده داند كه آنان چه كارهايي را مي شود و خدا بهتر مي است، بدو داده مي

رسند،  شوند و هنگامي كه بدانجا مي كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي
 آيا :گويند   بديشان ميگردد و نگهبانان دوزخ درهاي آن به رويشان گشوده مي

هاي پروردگارتان را براي  يهآاند تا  پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده
آري : گويند  شما بخوانند و شما را از رويارويي چنين روزي بترسانند؟ مي

از : شود  بديشان گفته مي. وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است
جايگاه متكبران چه بد . مانيد  جاودانه در آن ميدرهاي دوزخ داخل شويد

ترسند، گروه گروه به سوي  جايگاهي است و كساني كه از پروردگارشان مي
رسند؛ بهشتي كه درهاي آن  ه بهشت ميبشوند تا بدانگاه كه  بهشت رهنمود مي

خوب . درودتان باد: گويند  ت بديشان ميشبدين هنگام نگهبانان به. باز است
ايد، پس خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه  د و به نيكي زيستهاي بوده

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه با ما به : گويند  و مي! در آن بمانيد
را از آن ما نموده است كه هر جا ) بهشت(وعدة خويش وفا كرد و سرزمين 

 و جالب بخواهيم منزل گزينيم و به سر ببريم، پاداش عمل كنندگان چه خوب
اند و به سپاس  فرشتگان را خواهي ديد كه گرداگرد عرش خدا حلقه زده! است

و ) شود بندگان خدا داوري مي(در ميان . اند و ستايش پروردگار خود مشغول
حمد و ستايش، : شود گردد و گفته مي شان داوري ميدادگرانه و واقعي در ميان

  » .خداوند جهانيان را سزا است
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  موضوعهاي كريمه، حالت بهشت را شرح و توصيف نمود و اين بدين صورت آيه
از جمله چيزهايي كه در توصيف بهشت . گذاشت در وجود صحابه تأثير به سزايي مي

هايي دارد و جويبارها از زير  نظير است و درها و پله آمده است، اينكه بهشت، بي
هايي وجود دارد و  مهها، قصرها و خي درختان و كاخهاي آن روان است و در آن چشمه

المنتهي و طوبي وجود دارد همچنين قرآن كريم از  در آن درختان گوناگوني مانند سدره
نعمتهاي اهل بهشت و خوراكيها، نوشيدنيها، شرابها، ظروف، لباسها، زيورآالت، فرشها و 

ها و زنانشان سخن گفته است و از بهترين چيزي كه داده  خدمتگزارانشان و از گفته
شوند، سخن به ميان آورده است كه با اين توصيفهاي قرآن از بهشت، جوارح،  مي

از جمله توصيفهاي . مسلمانان، متوجه و شيفته آن شده بودنداحساسات، اذهان و دلهاي 
  :  اشاره نمودموارد ذيلتوان به  بهشت، مي

  
  نظير بودن بهشت  بي-1

اده نموده است، از كرم، جود و نعمتهايي كه خدا در بهشت براي بندگان پرهيزگارش آم
اند و برخي از آنها براي ما توصيف شده است، اما آنچه  بخشش الهي سرچشمه گرفته

ت نمايند و افكار ما به حقيق خداوند از ما پنهان نموده است، عقلهاي ما آن را درك نمي
  :فرمايد خداوند مي. رسند آن نمي

� 44 44’’’’ nn nnûûûû$$$$ yy yyffff tt ttFFFF ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ $$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYèèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§���� èè èè%%%% && && ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& 

LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )17 - 16، سجده(  
و اميد به فرياد پروردگار خود را با بيم . شود پهلوهايشان از بسترها به دور مي«

داند در  هيچ كس نمي. بخشند ايم، مي و از چيزهايي كه بديشان دادهخوانند  مي
دهند چه چيزهاي شادي آفرين و مسرت بخشي براي  برابر كارهايي كه انجام مي

ايشان پنهان شده است و خداوند نيز سبب اين پاداش را چنين بيان نموده است 
داري و انفاق در راه خدا  شب زنده: ز قبيلي اكه اين به خاطر كارهاي بزرگ

  ».باشد مي
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  ها و مقامهاي بهشت  درجه-2
 اعمال و توفيقي كه خداوند به آنها براي انجام اعمال ارزاني نموده براساساهل بهشت 

است، عالوه بر اينكه با يكديگر متفاوت هستند، مقامهايشان نيز در آخرت متفاوت 
  :فرمايد يند م چنانكه خداو؛خواهد بود

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn???? ãã ããèèèè øø øø9999 $$   )75طه، (   � ####$$
و هر كه با ايمان و عمل صالح، پيش پروردگارش رود، چنين كساني داراي «

  ».مراتب واال و منازل بااليند
. ر دارندب ايمان و تقواي خود قرادوستان مؤمن خدا نيز در اين مقامها بر حس

  :فرمايد خداوند متعال مي

�  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ss ss'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== ¤¤ ¤¤ffff tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nnΣΣΣΣ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� œœ œœΡΡΡΡ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ $$$$ yy yyγγγγ8888 nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ããΒΒΒΒ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ãã ããmmmm ôô ôô‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 

44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ uu uuρρρρ $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyγγγγ uu uuŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ãã‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ôô ôô±±±± ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

yy yyξξξξ ää ää.... ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ œœ œœΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttãããã šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

#### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝàààà øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== �� ��ÒÒÒÒ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ää ääοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz EE EEζζζζ ss ss9999 uu uuρρρρ çç çç$$$$ tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 

;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ çç çç$$$$ yy yy9999 øø øø.... rr rr&&&& uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø���� ss ss???? �   )21 – 18 ،اسراء(  
خواهيم و به هر  هر كس كه دنياي زودگذر را بخواهد، آن اندازه كه خود مي«

 در دنيا بدو عطا خواهيم كرد؛ سپس دوزخ  هر چه زودتردانيم كس كه صالح مي
سوزد در حالي كه مورد سرزنش و رانده و  كنيم كه آتش آن مي را بهرة او مي

هد و براي آن تالش سزاوار را از خود مانده است و هر كس كه آخرت را بخوا
 سسپا نشان دهد، در حالي كه مؤمن باشد اين چنين كساني تالششان بي

ماند و ما هر يك از اينان و از آنان را از بخشش پروردگارت كمك  نمي
ببين چگونه برخي را . بخشش پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است. رسانيم مي

تر  تر و برتريها سترگ و در آخرت، درجات بزرگايم  بر برخي ديگر برتري داده
  ».است
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   نهرهاي بهشت -3

  :فرمايد بهشت، ياد نموده است و ميهاي زيادي از نهرهاي  قرآن كريم در آيه

� ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >> !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî 99 99 ÅÅ ÅÅ™™™™#### uu uu ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && tt tt ©© ©©9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÷÷ ÷÷$$$$ ¨¨ ¨¨>>>> tt ttóóóó tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ ;; ;;οοοο ©© ©©%%%% ©© ©©!!!! tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã 

’’’’ yy yy∀∀∀∀ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ (( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÓÓ ÓÓ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq yy yyìììì ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss)))) ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& �   )15، محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از آبي «

است كه گنديده و بدبو نگشته است و رودبارهايي از شيري است كه طعم و مزه 
آن متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه سراپا لذت براي 

 و پالوده است و در آن نوشندگان است و رودبارهايي از عسلي است كه خاص
آيا چنين (شان برخوردارند راي دارند و از آمرزش پرودرگا جا، آنان هرگونه ميوه

مانند و از آب داغ و  كه در آتش دوزخ جاويدان مي اند همانند كساني) كساني
كند و از هم  هايشان را پاره پاره ميه نوشند كه اندرون و رود جوشان مي

  ».گسلد مي
  

  بهشت هاي   چشمه-4
 چنانكه ؛هاي زيادي است كه طعم و جويبارهاي آن مختلف است در بهشت چشمه

  :فرمايد خداوند مي

� \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ AA AAββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ ãã ãããããã uu uuρρρρ �   )45، حجر(  
  ».برند ساران به سر مي گمان پرهيزگاران در ميان باغها و چشمه بي«

  :فرمايد و مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### †††† ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏßßßß 55 55ββββθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ãããããã uu uuρρρρ �   )41، مرسالت(  
  ».برند  ها به سر مي ها و چشمه گمان پرهيزگاران در سايه بي«

و در توصيف آن دو باغي كه براي كسي آماده نموده است كه از پروردگارش 
  : فرمايد  ترسد، مي مي
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� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG yy yyzzzz$$$$ �� ��ÒÒÒÒ tt ttΡΡΡΡ �   )66، رحمان(  
  ».جوشند كنان از زمين ميهايي است كه قلقل  در آن باغها چشمه«

نوشند  در بهشت نيز دو چشمه وجود دارد كه بندگان مقرب، آبهاي خالص آن را مي
نوشند و يكي از آنها چشمة  و نيكوكاران از اين دو چشمه آب آميخته و مخلوط مي

  :فرمايد  چنانكه مي؛كافور است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘#### tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// uu uu$$$$ ôô ôô³³³³ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<¨̈̈̈ùù ùù(((( xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ ãã ãã____#### tt tt““““ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ èè èèùùùù$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã 

ÜÜ ÜÜ>>>> uu uu$$$$ ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ dd ddffff xx xx���� ãã ããƒƒƒƒ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÉÉ ÉÉffff øø øø���� ss ss???? �   )6 – 5 ،انسان(  
. نوشند كه آميخته به كافور است كشند و مي نيكان جامهاي شرابي را سر مي«
نوشندو هر كجا كه  اي كه بندگان خدا از آن مي چشمه) شود از اين جامها پر مي(

  ».برند كنند و مي ان ميبخواهند، با خود رو
نوشند، در حالي كه برخي از  خداوند خبر داده است كه نيكان نوشيدني مركبي مي

  .نوشند بندگان خدا، آن را خالص مي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛چشمة دوم، چشمة تسنيم است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu‘‘‘‘#### tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AAΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ßß ßß∃∃∃∃ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ nn nnοοοο uu uu$$$$ ôô ôôØØØØ tt ttΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttββββ öö ööθθθθ ss ss)))) óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99,,,,‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ BB BBΘΘΘΘθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅzzzz 

ÔÔ ÔÔ7777 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ss ssùùùù$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ãã ãã____#### zz zz–––– ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ÜÜ ÜÜ>>>> uu uu$$$$ ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 šš ššχχχχθθθθ çç çç//// §§ §§���� ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )28 – 22 ،مطففين(   � ####$$
بر . ان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت به سر خواهند بردگم بي«

خوشي و خرمي و نشاط را در . نگرند زند و مي تختهاي مجلل تكيه مي
شود كه  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي. هايشان خواهيد ديد چهره

ان مهر در بند آن، از مشك است مسابقه دهندگ. استدست نخورده و سربسته 
بايد براي به دست آوردن اين با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي 

  ».نوشند  آن تسنيم است كه مقربان از آن ميةآميز. بگيرند
خداوند . شود  مياي است كه سلسبيل ناميده هاي ديگر بهشت، چشمه يكي از چشمه

  : فرمايد متعال مي
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� tt ttββββ öö ööθθθθ ss ss)))) óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ UU UU™™™™ ùù ùù(((( xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ yy yyγγγγ ãã ãã____#### zz zz•••• ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 pp ppggggΥΥΥΥ yy yy———— ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 44 44‘‘‘‘ ££ ££ϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ 

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 || ||¡¡¡¡ ùù ùù==== yy yy™™™™ �   )18 – 17 ،انسان(  
اي  دهند كه آميزة آن زنجبيل است، چشمه در آن جا جامهاي شراب بديشان مي«

  ».شود كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي
   توصيف برخي از درختهاي بهشت -5
  :المنتهي ة سدر–الف 

ر قرآن ياد نموده و خبر داده است كه رسول خدا جبرئيل را در خداوند از اين درخت د
 چنانكه ؛صورت اصلي خود نزد اين درخت ديده است و نزد آن، جنت مأوي است

  :فرمايد خداوند مي

� yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÍÍ ÍÍοοοο uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™ 44 44‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttFFFFΖΖΖΖ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ yy yyδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ## ##““““ uu uuρρρρ ùù ùù'''' pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  yy yy´́́́øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ nn nnοοοο uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy´́́́ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ss ssøøøø#### yy yy———— çç çç$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ �   )17 – 14 ،نجم(  
آن گاه كه . المنتهي كه در كنار آن بهشت كه منزلگاه است وجود دارد نزد سدره«

  ».چشم به خطا نرفت و سركشي نكرد. رفت آنچه فرا گرفتگسدره را فرا 
  :  درخت طوبي–ب 

 چنانكه ابوسعيد ؛شود ميطوبي، درخت بزرگي است كه لباسهاي بهشتيان از آن ساخته 
طوبي، درختي است در بهشت كه مسير آن «:  فرمود�  اكرمپيامبر: گويد  مي� خدري

  1».شوند صد سال است و لباسهاي اهل بهشت از برگهاي آن، ساخته مي
درخت بزرگي است كه اندازه آن را . نمايد يك سوار، ساية آن را صد سال طي مي

ل خدا ميزان بزرگي آن را در حديثي كه بخاري از فقط رسو. داند كسي جز خدا نمي
در بهشت درختي وجود دارد كه سواركار، «:  نقل كرده، چنين بيان فرموده استابوهريره

صيف اين درخت را چنين ياد و خداوند تو» .نمايد در صد سال سايه آن را طي مي
  :كند مي

� 99 99 ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏßßßß uu uuρρρρ 77 77ŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   ) ،2)30واقعه  

                                                           

 .1985 ة، شمار639، ص 4، آلباني، ج  االحاديث الصحيحهةسلسل -1

 .368، ص 6، كتاب بدءِ الخلق، ج بخاري -2
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  ».ي فراوان و گسترده و كشيدهها و در ميان سايه«
  .نمايد انگيز بر قدرت سازندة آن داللت مي كه اين آفرينش شگفت

  
  ي اهل بهشتك و نوشيدنيهارا خو-6

در بهشت خوردنيها و نوشيدنيهايي است از هر نوعي كه در دل انسان : فرمايد خدا مي
  ».بخواهد

� 7ππππ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ssùùùù uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ ¨¨ ¨¨>>>> yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )20، واقعه(  
  ».اي را كه برگزينند ر نوع ميوهه«

� ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã 77 77∃∃∃∃$$$$ yy yyssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ 55 55>>>>#### uu uuθθθθ øø øø.... rr rr&&&& uu uuρρρρ (( (( $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttGGGG ôô ôô±±±± nn nn@@@@ 

ßß ßß§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### —— ——%%%% ss ss#### ss ss???? uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ãã ãã ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz �   )71، زخرف(  
شود و هر چه دلشان  ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي برايشان كاسه«
واهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد، در بهشت وجود دارد و شما در آن جا بخ

  ».جاودانه خواهيد بود
خداوند نيز براي آنها استفاده از خوبيها و انواع خوراكيها و نوشيدنيها را كه تمايل 

  : اشند، مباح و جايز قرار داده استداشته ب

� (####θθθθ èè èè==== ää ää.... (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu$$$$ õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ OO OO↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ yy yyδδδδ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   )24، حاقه(  � ####$$
ايد، گوارا بخوريد و  داده در برابركارهايي كه در روزگاران گذشته انجام مي«

  ».بنوشيد
  
  هاي اهل بهشت  نوشيدني-7

نمايد، شراب است و خاصيت  از نوشيدنيهايي كه خداوند به اهل بهشت ارزاني مي
. فتهايي كه شرابهاي دنيا دارند، پاك و مبرا استشراب بهشت اين است كه از عيب و آ

آورد و جسم را   و سر و شكم را به درد ميبرد از بين ميشرابهاي دنيا عقل انسان را 
رنگشان هم معيوب است، اما شراب بهشت از همة اين عيبها كند و كيفيت و  بيمار مي

  1.باشند خالي است و عالوه بر آن زيبا، زالل و گوارا مي
                                                           

 .23، عمر االشقر، ص  و النارةاليوم االخر الجن -1
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  :فرمايد كه خداوند ميچنان

� ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã << <<¨̈̈̈ ùù ùù(((( ss ss3333 ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// ;; ;;οοοο ©© ©©%%%% ss ss!!!! tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 

×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ xx xxîîîî ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù uu uu””””∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ �   )47 – 45، صافات(  
. قدحهاي مي برگرفته از رودبار جاري شراب گرداگرد آنان در گردش است«

نه در آن تباهيها و گرفتاريهايي . ار براي نوشندگانسفيدرنگ است و خوشگو
  ».آيند خواران از آن به حالت تهوع در مي است ونه مي

كند كه انسان از  خداوند زيبايي رنگ آن را سفيد توصيف نموده است، سپس بيان مي
  .شود برد و خسته نمي نوشيدنش لذت مي

  : دنماي صيف ميدر جايي ديگر شراب بهشت را اين گونه تو

� ßß ßß∃∃∃∃θθθθ ää ääÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã ×× ××ββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÍÍ ÍÍρρρρ tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ©© ©©#### ss ssƒƒƒƒ ’’ ’’ΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ 55 55>>>>#### uu uuθθθθ øø øø.... rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt tt,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// rr rr&&&& uu uuρρρρ << <<¨̈̈̈ ùù ùù(((( xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ �   )19 – 17 ،واقعه(  
خدمت بديشان پيرامونشان درآمد و رفت (نوجواناني هميشه نوجوان براي «

قدحها و ) آورند و به گردش در مي. (گردانند يبراي آنان م) هستند و باده را
د نگير از نوشيدن آن نه سردرد مي. ها و جامهايي از رودبار روان شراب را كوزه

  ».دهند ونه عقل و شعور خود را از دست مي

� tt ttββββ öö ööθθθθ ss ss)))) óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99,,,,‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ BB BBΘΘΘΘθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅzzzz ÔÔ ÔÔ7777 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ÄÄ ÄÄ§§§§ ss ssùùùù$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )26 – 25 ،مطففين(   � ####$$
شود كه دست نخورده و سر بسته  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي«

مسابقه دهندگان بايد براي به دست . مهر و در بند آن از مشك است. است
  ».آوردن اين با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند

اول اينكه شراب سر : است ان شدهشرابي است كه براي آن دو وصف بي» رحيق«
مسك از  نوشنددر پايان، بوي اينكه وقتي آن را مي دوم. اي است بسته و دست نخورده

  1.تراود آن مي
  

                                                           

 .514، ص 6، ج تفسير ابن كثير -1



206 الگوي هدايت

  ل بهشت، آلودگي به همراه ندارد  خوراكيها و نوشيدنيهاي اه-8
 چنانكه پيامبر ؛بهشت سرايي است پاكيزه و اهل بهشت نيز از آلودگيها پاك هستند

هايشان چون  شوند، چهره اولين گروهي كه از امت من وارد بهشت مي«:  فرمود �ماكر
شوند،  هاي كساني كه بعد از آنها وارد بهشت مي سپس چهره. ماه شب چهارده است

كساني كه بعد از اين دو گروه واردبهشت . باشد ترين ستاره آسمان مي بسان درخشنده
  1». بهشت ادرار و مدفوع و خلم و بزاق ندارنداند واهل شوند، داراي مراتب متفاوت مي

مورد ديگري كه اهل بهشت با يكديگر در آن تفاوت دارند و حديث به آن تصريح 
البته در پاك بودن از آلودگيها، همه . مندي از نور و روشنايي است نموده است، بهره

 ندارد و اند؛ يعني، هيچ كدام، ادرار و مدفوع و تف و آب دهان و آب بيني مشترك
تراود،  هاي خوراك و نوشيدنيها به عرقي مانند عرق مشك كه از بدنهايشان مي فضله

شود كه از آن بوهاي خوش و   چنانكه برخي از آن به آروغ تبديل مي؛شود تبديل مي
خورند و  اهل بهشت، در آنجا مي«:  فرمود� رسد و رسول خدا عطرآگيني به مشام مي

پس خوراكي كه : گفتند. رار و مدفوع و خلم ندارندد و اداندازن نوشند و تف نمي مي
  2».شود به آروغي مانند بوي مشك تبديل مي:  فرمود ؟شود خورند چه مي مي

  
   اهل بهشت لباس و زيورآالت -9

پوشند و با انواع  اهل بهشت، لباسهاي مجلل و بسيار زيبايي همانند لباسهاي ابريشمي مي
 ؛آرايند ي طال و نقره و جواهرات گران قيمت خود را ميدستبندها: ت از قبيلزيورآال

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

� àà ààMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 55 55ββββ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ öö ööθθθθ ¯¯ ¯¯==== pp pptttt ää ää†††† $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ #### ZZ ZZσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ää ää9999 uu uuρρρρ (( (( 
öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÞÞ ÞÞ����$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm �   )33، فاطر(  

آن جاهها با دستبندهاي طال شوند و در  باغهاي اقامتي است كه بدانها داخل مي«
  ».گردند و لباسشان در آن جا ابريشمي است و مرواريد آراسته مي

                                                           

 .2834، كتاب الجنه، باب اول زمره تدخل الجنه، شمارة مسلم -1

 .2835 ة همان، شمار-2
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� öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uuKKKK ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO CC CC¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ ×× ××$$$$ ôô ôôØØØØ ää ääzzzz ×× ××−−−− uu uu$$$$ öö öö9999 tt ttGGGG óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ dd dd==== ãã ããmmmm uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ �� ��ÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss)))) yy yy™™™™ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\////#### tt tt���� xx xx©©©© #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ ss ssÛÛÛÛ �   )21، انسان(  
ازك و سبز و ديباي ضخيمي است و با بر تن ايشان، لباسهاي ابريشمي ن«

پروردگارشان بديشان . اند  زيب و زينت داده شده،دستبندها و النگوهاي سيمين
  ».نوشاند شراب پاك مي

پوشند، لباس سبز از  لباسهايشان رنگهاي مختلفي دارد و از انواع لباسهايي كه مي
  .باشد حرير نازك و ضخيم مي

� yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; àà ààMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 55 55ββββ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββ öö ööθθθθ ¯¯ ¯¯==== pp pptttt ää ää†††† $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ tt tt6666 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¹¹ ¹¹////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO #### ZZ ZZ$$$$ ôô ôôØØØØ ää ääzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ 55 55−−−− uu uu$$$$ öö öö9999 tt ttGGGG óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÅÅ ÅÅ3333 −− −−GGGG •• ••ΒΒΒΒ 

$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ)))) xx xx���� ss ss???? öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ �   )31، كهف(  
 كه بهشت جاويدان از آن ايشان است، بهشتي كه در زير آن آنان كساني هستند«

شوند و  آنان در آن جا با دستبندهاي طال آراسته مي. جويبارها روان است
پوشند درحالي كه بر تختها و مبلمانها  هاي سبز حرير نازك و ضخيم مي جامه

  »چه پاداش خوبي است، چه منزل و مقر زيبايي است؟. اند تكيه زده
هايي طاليي دارند و با   خبر داده است كه اهل بهشت شانه� پيامبر اكرمهمچنين 

دهند و بوي خوب مشك از بدنشان  كنند و بخور مي شبو خود را دود ميوعود خ
ان از طال و نقره است و آنچه در بخوردانهايشان شظرفهاي«:  چنانكه فرمود؛تراود مي
  1».سوزد، عود عطر است و عرقهايشان مشك است مي
 �پيامبر اكرم. رود شوند و از بين نمي باسها و زيور آالت اهل بهشت كهنه نميل
گيرد و رنجور و ناراحت  هر كس وارد بهشت شود، در ناز و نعمت قرار مي«: فرمود
  2».رود شود و جواني او از بين نمي گردد، لباسش كهنه نمي نمي
  

                                                           

 .3246، كتاب بدء الخلق، باب صفه الجنه، شمارة  البخاري-1

 .2836، شماره 218، ص 4، كتاب الجنه، باب دوام نعيم الجنه، ج مسلم -2
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   اجتماع اهل بهشت و سخنان آنان-10
آيند و با هم گفتگو  روند و در مجلسي زيبا گرد هم مي كديگر مياهل بهشت به ديدار ي

نمايند و از آنچه برايشان در دنيا اتفاق افتاده و از وارد شدن به بهشت كه خداوند به  مي
ف گردهم آيي اهل بهشت  چنانكه خداوند در توصي؛كنند آنها ارزاني نموده است، ياد مي

  :فرموده است

� $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@ ee ee≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏîîîî $$$$ ºº ººΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘ ãã ãã���� ßß ßß™™™™ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ ss ss)))) tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ �   
  )47حجر، (  

كشيم و برادرانه بر تختها  هايشان بيرون مي و دشمنانگي را از سينه توزي و كينه«
  ».نشينند روياروي هم مي

موده و فرموده گويند، ذكر ن قرآن فقط بخشي از سخناني كه آنها در مجالسشان مي
   :است

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ �   )25، طور(  
و از نعمتهاي بهشت با يكديگر سخن (كنند  كنان رو به همديگر مي پرسش«

  »).گويند مي
انداختند و آنها را به كيفر  از جمله در مورد اهل شر، آنهايي كه مؤمنان را به شك مي

  : كند  ميخواندند، چنين ياد را ميو ناسپاسي ف

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt7777 øø øø%%%% rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ×× ××≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

ÖÖ ÖÖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////#### tt tt���� èè èè???? 

$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ==== ©© ©©ÜÜÜÜ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ yy yyìììì nn nn==== ©© ©©ÛÛÛÛ $$ $$$$$$ ss ssùùùù çç ççνννν#### uu uu tt tt���� ss ssùùùù 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££NNNN‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ.... ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷$$$$ ää ää)))) ss ss!!!! ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ$$$$ || ||ØØØØ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏFFFF ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK ss ss???? öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )61 – 50 ،صافات(   � ####$$
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: گويد يكي از آنان مي. پرسند كنند و از يكديگر مي بعضي رو به بعضي ديگر مي«
كه (كنند  گفت آيا تو از زمره كساني هستي كه باور مي مي. من همنشيني داشتم

آيا زماني كه مرديم و خاك و ) بعد از مرگ، زندگي و رستاخيزي هست
. بينيم م و سزا و جزا ميگيري رار مياستخوان شديم آيا ما مورد بازخواست ق

پس آن گاه خودش . توانيد نگاهي بيندازيد و او را بنگريد آيا شما مي: گويد مي
به خدا سوگند نزديك : گويد  مي. بيند شود و او را در وسط دوزخ مي ور مي ديده

اگر نعمت پروردگارم نبود، . بود مرا، با خود به دوزخ، پرت كني و هالكم سازي
مگر مرگ . ميريم آيا ما ديگر نمي.  بودم)در دوزخ(هم از احضارشدگانمن 

اين نعمت واقعاً پيروزي . شويم نخستيني كه داشتيم و ما هرگز عذاب داده نمي
  ».براي رسيدن به چنين چيزي، كاركنان بايد كار كنند. بزرگ است

  

   زنان اهل بهشت -11
د به شرط اينكه ايمان داشته د بوهمسر دنيوي انسان مؤمن، در آخرت نيز زنش خواه

  :باشد

� àà ààMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 55 55ββββ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyxxxx nn nn==== || ||¹¹¹¹ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉ″″″″ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ (( (( 
èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 55 55>>>>$$$$ tt tt//// �   )23، رعد(  

 كساني از پدران و باغهاي بهشت است كه جاي ماندگاري است و آنان همراه«
شوند كه صالح باشند و فرشتگان از هر  فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مي

  ».شوند سويي بر آنان وارد مي
هاي  مند هستند و در زير سايه ز نعمتها بهرهاهمسرانشان  آنها در بهشت، همراه با

  : زنند بهشت، شاد و خوشحال تكيه ميدرختان 

� öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεε öö öö//// àà ààSSSS ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû @@ @@≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏßßßß ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÅÅ ÅÅ3333 §§ §§GGGG ãã ããΒΒΒΒ �   )56، يس(  
  ».اند هاي پر فراخ بر تختها تكيه زده آنان و همسرانشان در زير سايه«

� (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ãã ãã____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 øø øøtttt éé ééBBBB �   )70، زخرف(  
 مكرم و در آن جا شادمان و شادكام و. شما و همسرانتان به بهشت درآييد«

  ».محترم خواهيد بود
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   حوران بهشتي -12
  : فرمايد خداوند مي

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ¨¨ ¨¨ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ AA AA‘‘‘‘θθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿2222 && && ÏÏ ÏÏãããã �   )54، دخان(  
حور از كلمه حورا گرفته شده است؛ يعني، سفيدي و سياهي چشم آنان خيلي است 

ين  جمع كلمه عيناء، يعني درشت چشم است و خداوند در قرآن حوران را چن»عين«
سن و سالي هستند كه پستانهايشان تازه  نمايد كه آنها دوشيزگان نوجوان هم توصيف مي

  : ايدمفر  چنانكه مي؛استبرآمده 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 #### ·· ··————$$$$ xx xx���� tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn $$$$ YY YY6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ || ||==== ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////#### tt tt���� øø øø???? rr rr&&&& �   
  )33 – 31 ،بأن(  

ي سرسبز و انواع روزيها بهره ايشان مسلماً براي پرهيزگاران رستگاري، باغها«
  ».شود ن و سال بهرة ايشان ميس گردد و دختران نوجوان تازه پستان و هم مي

» اتراب«شود كه زيبا باشد و پستانهايش برآمده باشند و   به زني گفته مي»كاعب«
هاي خداوند در بهشت است كه آنها را خلق  حور عين از آفريده. يعني هم سن و سال

  قرار داده است؛ و آنان را دوشيزگان هم سن و سال مورد عالقه همسرانشاننموده
  : فرمايد چنانكه مي

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& [[ [[ !! !!$$$$ tt tt±±±±ΣΣΣΣ ÎÎ ÎÎ)))) ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ££ ££ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè pp ppgggg mm mmaaaa #### ·· ··‘‘‘‘%%%% ss ss3333 öö öö//// rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ ¹¹ ¹¹//// ãã ãã���� ãã ãããããã $$$$ \\ \\////#### tt tt���� øø øø???? rr rr&&&& �   
  )37 – 35 ،واقعه(  

 ؛دواج نكرده باشدنمايد كه قبالً هيچ كس با آنها از دوشيزه بودن آنان اقتضا مي
  : فرمايد چنانكه خداوند مي

�  ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ≈≈≈≈ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷ZZZZ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ �   
  )56، رحمان(  

ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان دست هيچ انس ) كاخها حورياني(در آن «
  ».و جني به آنها نرسيده است

  : بهشت سخن گفته و فرموده استزنان و خداوند از زيبايي 

� îî îî‘‘‘‘θθθθ ãã ããmmmm uu uuρρρρ ×× ×× ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr(((( xx xx.... ÇÇ ÇÇυυυυ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ dd dd====9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ õõ õõ3333 yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )23 – 22 ،واقعه(   � ####$$
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 پوشيده و محفوظ است كه صفاي رنگ آن را نور خورشيد و ،و منظور از مكنون
  : ده استبازي دستها تغيير نداده و در جايي ديگر آنها را به ياقوت و مرجان تشبيه نمو

� ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ≈≈≈≈ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷ZZZZ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓ§§§§ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏ II IIωωωω#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ ££ ££ ææ ææηηηη ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ßß ßßNNNNθθθθ èè èè%%%%$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããββββ%%%% yy yy`̀̀̀öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �   

  )58 – 56 ،رحمان(  
 انس ديده فروهشته هستند كه پيش از آنان دست هچ) كاخها، حورياني(در آن «

و جني به آنها نرسيده است، پس كدام يك از نعمتهاي پروردگارتان را دروغ 
  ».اند انگاريد؛ گويي آنها ياقوت و مرجان مي

اندازي زيبا و  باشند و چشم  دو سنگ گران قيمت و زيبا مي»ياقوت و مرجان«
 شهادت انگيز دارند و همين كافي است كه خداوند به حسن و زيبايي آنها شگفت

  : دهد مي

� ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ìì ììNNNN≡≡≡≡ uu uu$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz ×× ××ββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ II IIωωωω#### uu uu $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè???? �   
  )71 – 70 ،رحمان(  

در آن كاخها، زنان برگزيده و زيبايي هستند، پس كدام يك از نعمتهاي «
  ».انگاريد پروردگارتان را دروغ مي

س و آب دهان و آب بايد دانست كه زنان بهشت مانند زنان دنيا داراي حيض و نفا
  1.بيني و ادرار و مدفوع نيستند

اولين گروهي كه «: يي مردان و زنان بهشت فرموده است در مورد زيبا� پيامبر اكرم
آب دهان و آب . درخشد شوند، چهرة آنان بسان ماه شب چهارده مي وارد بهشت مي

و از معده باشد  هايشان از طال و نقره مي ظرفها و شانه. بيني و مدفوع ندارند
  ».تراود و عرقهايشان خوشبو و پاك است  عطر خوشبويي ميوشكمهايشان

  
   بهترين هدية اهل بهشت-13

آنها  شوند، خداوند خطاب به وقتي اهل بهشت وارد بهشت مي«:  فرمود� پيامبر اكرم
هايمان  گويند مگر چهره خواهيد؟ مي ام، چيزي مي عالوه بر آنچه به شما داده: گويد  مي

                                                           

 .433، ص  في القرآن الكريمةالوسطي -1
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اي و مگر ما را از دوزخ نجاتمان  اي، مگر ما را وارد بهشت نساخته  سفيد نكردهرا
تر  بنابراين، نعمتي پسنديده. شود اي؟ آن گاه حجاب بين خالق و مخلوق برداشته مي نداده

و در روايتي ديگر آمده است كه رسول اهللا » .اند از نگاه كردن به پروردگارشان داده نشده
  : نمودا تالوت اين آيه ر

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### ×× ××οοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß,,,, yy yyδδδδ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ×× ××$$$$ tt ttIIII ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ îî îî'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz �   )26، يونس(  

 غبار غم و ،اند، بهشت از آن ايشان است و افزون بر آن كساني كه نيكي كرده«
آنان اهل بهشتند . بينند نشيند و خواري و رسوايي نمي بر پيشاني ايشان نمياندوه 

  ».مانند و جاودانه در آن مي
ز ابوسعيد خدري شود، ا در مورد رضايت خداوند كه شامل حال اهل بهشت مي

لبيك و : گويند آنان مي! اي اهل بهشت: گويد خدا به بهشتيان مي«: چنين نقل شده است
چرا راضي : گويند آيا راضي هستيد؟ مي: گويد خداوند مي. ست در دست تو اخير

اي؟ پس  از بندگانت ندادهاي كه به هيچ يك  نشويم، حال آنكه چيزهايي به ما داده
پرودگارا و چه چيزي بهتر از آن : گويند  از آن را به شما ندهم؟ ميآيا بهتر: گويد مي

ز اين، هرگز از شما ناراض از شما راضي و خشنودم و بعد ا: گويد  است؟ پس مي
  1».نخواهم شد

  
   سخن پايان بخش مجلس بهشتيان -14

� ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ اي  جمله» ستايش پروردگار جهانيان را سزاست «� ####$$
مؤمنان براي رسيدن به . رسانند است كه بهشتيان، مجالس خود را با آن به پايان مي

اند و ترس  از پل صراط عبور نموده: اند ا طي نمودهطرناك گوناگوني ربهشت مراحل خ
اند و اكنون بعد از اينكه خدا غم و اندوه را از آنها دور  مشاهده كرده ووحشت آنجا را

كرده و آنان را وارد باغهاي بهشت نموده است، به بيان پاكي و ذكر خدا مشغول هستند؛ 
اي كه به آنها داده بود، وفا  ه وعدهچراكه خداوند، غم و اندوه را از آنان دور نمود و ب

 :ها را در بهشت، جايگزين كرده استنمود و آن

                                                           

  .88، ص 3، بغوي، ج  المصابيحةامشك -1
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� àà ààMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 55 55ββββ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ öö ööθθθθ ¯¯ ¯¯==== pp pptttt ää ää†††† $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ yy yy™™™™ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ #### ZZ ZZσσσσ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ää ää9999 uu uuρρρρ (( (( 
öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÞÞ ÞÞ����$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã tt ttββββ tt tt““““ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( 

\\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 îî îî‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 xx xx©©©© �   )34 – 33، فاطر(  
ستايش پروردگار جهانيان و ختم گفتار و دعايشان در باغهاي بهشت، اين است كه 

  : را سزاست

� öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù šš šš���� oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ §§ §§ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ 44 44 ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz#### uu uu uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôãããã yy yyŠŠŠŠ 
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پروردگارا تو منزهي و احوالپرسي آنان، : در بهشت دعاي مؤمنان اين است«

شكر و سپاس، شايستة پروردگار : است  سالم است و ختم دعا و گفتارشان اين
  ».باشد جهانيان مي

پس رسول خدا، شاگردانش را چنين تربيت نموده بود كه براي به دست آوردن 
بنابراين، الزم بود تا براساس . شنودي خداوند بكوشند تا آنها را وارد بهشت نمايدخ
اي كه گويا صحابي در  هاي قرآني، باغهاي بهشت را براي آنها توصيف نمايد، به گونه آيه
شدند  كرد و طوري از آن متأثر مي ن لحظه بهشت را در جلوي چشمانش مشاهده ميآ

كنند و اين از اعجاز زيباي تعبير قرآني است  ارا مشاهده ميكه گويا هم اكنون آن را آشك
آيد كه گويا حاضر است و انسان  تا حدي كه آخرت، كه هنوز نيامده، چنان به نظر مي

انگيز و زيباي بهشت و باور قطعي به آن در نهضت  تصور شگفت. 1برد در آن به سر مي
شت در ذهن افراد امت متجلي  پس وقتي كه سيماي به؛و بيداري امت، بسيار مهم است

روند و گرانبهاترين چيزها را تقديم  گردد، براي نيل به رضامندي خداوند به پيش مي مي
يابند و وجودشان از نيروهاي بزرگ و  دارند و از بزدلي و ترس و مرگ رهايي مي مي

ش گردد كه آنها را با پشتكار و قاطعيت براي ياري كردن دين خدا پي شگرفي لبريز مي
ساز و پيروزيهاي بزرگي كه امت در تاريخ  هاي سرنوشت پس از بررسي معركه. برد مي

زرين به دست آورده است، به اين نتيجه رسيدم كه يكي از عوامل واضح و روشن 
مندي آنها ازان به شهادت در راه خدا و عالقپيروزي اين امت، شيفتگي فرماندهان و سرب

                                                           

 .81، محمد قطب، ص دراسات قرآنيه -1
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 نبرد زالقه كه سربازان به بهتوان   مدعا مي براي صحت اين.به بهشت بوده است
در اسپانيا پيروز شدند و مانند معركه حطين به اندهي يوسف بن تاشفين بر نصاري فرم

فرماندهي صالح الدين و عين جالوت به فرماندهي قطز و فتح قسطنطنيه به فرماندهي 
  .محمد فاتح و غيره اشاره نمود

  
  �  وجود ياران پيامبر اكرم دروصف جهنم در قرآن كريم و تأثير آن

برند؛  ياران آن حضرت، همواره نسبت به خداوند در حالتي از خوف و رجاء به سر مي
نمود، تحولي شگرف و   براساس آن حكومت مي� چون برنامة قرآني كه پيامبر اكرم

قرآن كريم، نمايي از  ايجاد نمود؛ چراكه � عميق در وجود اصحاب و ياران پيامبر اكرم
و پيچيده شدن آسمانها، ايجاد شكاف هاي وحشتناك روز قيامت را از قبيل جمع  حنهص

عميق در زمين، از بين رفتن كوهها، طغيان درياها و افروخته شدن آن، جنبش آسمانها و 
قطعه شدن آن، از بين رفتن روشنايي خورشيد، تيره شدن ماه و از هم پاشيدن و  قطعه

، عالوه بر بيان حالت مقرآن كري. كشد  ها به تصوير ميفروريختن ستارگان را براي آن
كافران، ذلت و خواري، حسرت و نااميدي و نابود شدن كارهايشان، به بيان و مجادله 
عبادت كنندگان و معبودان باطل و جدال ضعيفان و سرداران، مخاصمه كافر و شيطان، 

همچنين قرآن . خته استمجادله كافران با اعضاي بدن خود و مجادله روح و جسد پردا
شود و شفاعتي كه  كريم از شفاعت و سفارش و شرايط آن، از شفاعتي كه پذيرفته مي

شود، سخن گفته است و از حساب و جزا و از صحنة حساب سخن گفته و  پذيرفته نمي
كيفيت قصاص گرفتن در روز  گيرند و از اينكه ستمديدگان از ستمگران قصاص مي

همچنين خداوند در قرآن، اهميت مسئلة ريختن . ورده استقيامت سخن به ميان آ
 ،شوند خونها را بيان نموده و متذكر شده است كه ترازوهايي كه با آن اعمال وزن مي

توانند از  توانند و نمي شود و رسول خدا از حوض كوثر و كساني كه مي نصب كرده مي
ر شدن كافران به سوي آتش قرآن كريم نيز از حش. آن استفاده نمايند، خبر داده است

دوزخ و عبور مؤمنان بر صراط و نجات يافتن مؤمنان و هالك شدن منافقان سخن گفته 
  1.است

                                                           

 .402، ص  في القرآن الكريمةالوسطي -1
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تصوير كشيده است؛ پس كوتاه سخن اينكه قرآن كريم انواعي از عذابهاي جهنم را به 
كريم هاي قرآن  از جمله آيه. كردند ، گويا آن را با چشم مشاهده ميمسلمانان صدر اسالم

  : توان به موارد ذيل اشاره كرد  ميدر مورد جهنم،
  
   خوراك اهل جهنم و نوشيدنيها و لباسهايشان-1

گياه خارداري كه شبرق ناميده (قرآن كريم از جمله خوراكهاي اهل جهنم به ضريع 
و از جمله نوشيدني آنان به چرك و ) رويد درختي كه در جهنم مي(و زقوم ) شود مي

  : فرمايد  چنانكه مي؛نمايد اغ و سوزان اشاره ميزردآبه و آب د

� }} }}§§§§øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλmm mm;;;; îî îîΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��ωωωω ßß ßß ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡çç çç„„„„ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ �   
  )7 – 6 ،غاشيه(  

آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت، نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگي «
  ».سازد نياز مي بي

ت و از خوردن و نوشيدن سا ز انواع عذابها براي آنانخوردن اين خوراكيها نوعي ا
  .برد اي نمي برند و بدنشان از آن استفاده آن لذت نمي

  : اما در مورد زقوم فرموده است
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قطعاً درخت زقوم خوراك گناهكاران است و همچون فلز گداخته در شكمها «

  ».جوشد، جوششي همچون آب گرم و داغ مي
  : اي ديگر در مورد درخت زقوم فرمود و خداوند در آيه

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz »» »»ωωωω ââ ââ““““ œœ œœΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ää ääοοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© ÇÇ ÇÇΠΠΠΠθθθθ —— ——%%%% ¨¨ ¨¨““““9999 $$   )62، صافات(   � ####$$
كنند،  كه بهشتيان را با آن پذيرايي مي)  و جاويدانيكران همه نعمتهاي بي(آيا آن «

  ».بهتر است يا درخت زقوم
  : فرمايد و در جاي ديگر مي
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tt ttββββθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt tt±±±± ss ssùùùù zz zz>>>> ÷÷ ÷÷$$$$ àà àà°°°° ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏλλλλ ùù ùù;;;; $$   )55 – 51 ،واقعه(   � ####$$
سپس شما اي تكذيب كننده، قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد و شكمها را «

از آن پر خواهيد كرد و روي آن، آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد و 
 از آن خواهيد اند، همچون نوشيدن شتراني كه مبتال به بيماري تشنگي شده

  ».نوشيد
شود كه اين درخت پليدي است كه در عمق جهنم ريشه  از اين آيه چنين استنباط مي

هاي اين درخت،  هايش در گوشة جهنم امتداد يافته است و ميوه دوانيده و شاخه
اي زشت دارند كه به سرهاي شيطان تشبيه گرديده است و در اذهان صحابه  منظره

ته شده از قرآن در مورد دوزخ تجسمي از سرهاي زشت شيطان براساس تعاليم برگرف
هايش، دوزخيان چنان  ايجاد شده بود؛ پس با وجود پليد بودن درخت و پليدي ميوه

هاي اين درخت براي رفع گرسنگي خودشان  شوند كه راهي جز خوردن ميوه گرسنه مي
ن روغن جوش نشي همانند آب جوش و تهندارند و بعد از رفع گرسنگي، درونشان 

نمايند تا جايي كه مانند شتر بيماري  خورد و بر اثر آن دردهاي شديدي احساس مي مي
هايشان  زان رودهنوشند، آن آب داغ و سو شود، از آبهاي داغ مي نوشد و سير نمي كه مي

  : نمايد را قطع مي

� ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >> !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî 99 99 ÅÅ ÅÅ™™™™#### uu uu ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && tt tt ©© ©©9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÷÷ ÷÷$$$$ ¨¨ ¨¨>>>> tt ttóóóó tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ ;; ;;οοοο ©© ©©%%%% ©© ©©!!!! tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã 

’’’’ yy yy∀∀∀∀ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ (( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÓÓ ÓÓ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq yy yyìììì ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss)))) ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& �  )15، محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از «

شيري است كه طعم و مزه آن متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه 
سراپا لذت براي نوشندگان است و رودبارهايي از عسلي است كه خالص و 

 و از آمرزش پروردگارشان اي دارند پالوده است و در آن جا آنان هرگونه ميوه
اند كه در آتش دوزخ جاويدان  همانند كساني) آيا چنين كساني(برخوردارند 
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هاي ايشان را  هشوند كه درون و رود مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي مي
اين است مهماني آنان و آنچه در آن روز با . گسلد كند و از هم مي پاره پاره مي

هنگامي كه اهل جهنم اين خوراك ناگوار و پليد از ضريع . 1دشون آن پذيرايي مي
  ».شوند خورند، به علت زشتي و خرابي و پليدي آن گلوگير مي و زقوم را مي
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  )13 – 12 ،مزمل(  

وزان دوزخ است و همچنين خوراك گلوگيري نزد ما غل و زنجيرها و آتش س«
  ».و عذاب دردناكي موجود است

  : فرمايد  چنانكه خداوند مي؛يكي ديگر از خوراكهاي اهل جهنم غسلين است

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ îî îîΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && &&,,,, ÎÎ ÎÎ#### óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏîîîî ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��ωωωω 
ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   )37 – 35 ،حاقه(   � ####$$

لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد و خوراكي هم ندارند، مگر از زردآبه و «
  ».خورند چنين خوراكي را جز بزهكاران نمي) دوزخيان(خوناب 

  : فرمايد  و خداوند مي

� ãã ãã���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== õõ õõ3333 xx xx©©©© ëë ëëllll≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& �   )58، ص(  
  ».ندو جز انواع كيفرهاي ديگر از اين قبيل دار«

غسلين و غساق تفاوتي ندارند و آن زردآبه و خون و چركهايي است كه از پوست و 
ر بيرون چيزي است كه از شرمگاه زنان زناكا: ند شود و گفته ا م دوزخيان جاري ميجس
  2.غسلين، عصارة اهل جهنم است: آيد و قرطبي گفته است مي

  : فرمايد ند مياو چنانكه خد؛اما نوشيدني آنها، آب داغ و سوزان است

� ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >> !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî 99 99 ÅÅ ÅÅ™™™™#### uu uu ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && tt tt ©© ©©9999 óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÷÷ ÷÷$$$$ ¨¨ ¨¨>>>> tt ttóóóó tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ ;; ;;οοοο ©© ©©%%%% ©© ©©!!!! tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÖÖ ÖÖ����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã 

                                                           

  .8، عمر االشقر، ص اليوم االخر الجنه و النار -1

 .86، صديق حسن، ص  و النارةيقظه اولي االعتبار مماورد في ذكر الجن -2
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’’’’ yy yy∀∀∀∀ || ||ÁÁÁÁ •• ••ΒΒΒΒ (( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÓÓ ÓÓ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq yy yyìììì ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss)))) ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ yy yyèèèè øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& �  ) ،15محمد(  
وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است، در آن رودبارهايي از آبي «

بارهايي از شيري است كه طعم و مزه آن است غير گنديده و بدبو نگشته و رود
متغير نشده است و رودبارهايي از شرابي است كه سراپا لذت براي نوشندگان 

 عسلي است كه خالص و پالوده است و در آن جا آنان رهايي ازاست و رودبا
اند كه در آتش دوزخ  آيا چنين كساني همانند كساني. اي دارند هرگونه ميوه
هاي  شوند كه درون و روده و از آب داغ و جوشان نوشانده ميمانند  جاويدان مي

  ».گسلد كند و از هم مي ايشان را پاره پاره مي
  : فرمايد و مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 44 44 !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 #### ·· ··‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uu$$$$ ßß ßß     44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèVVVVŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ (( ((####θθθθ èè èèOOOO$$$$ tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ && && !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ oo ooννννθθθθ ãã ãã____ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš šš[[[[ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uu$$$$ ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) xx xx���� ss ss???? öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ �   
  )29، كهف(  

است؛ پس هر ) آمده(از سوي پروردگارتان ) همان چيزي است كه(بگو حق «
ما براي . كافر شودخواهد  خواهد ايمان بياورد و هر كس كه مي كس كه مي

اگر فرياد . گيرد ايم كه سراپرده آنان را در بر مي ستمگران آتشي را آماده كرده
ها را بريان  برآورند با همان آبي همچون فلز گداخته به فريادشان رسند كه چهره

  »!.كند چه بد نوشابه وچه زشت منزلي است مي
  : فرمايد و مي

�  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ææ ææΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ 44 44’’’’ ss ss++++ óó óó¡¡¡¡ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ãã ãããããã §§ §§���� yy yyffff tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx6666 tt ttƒƒƒƒ 

………… çç ççµµµµ ää ääóóóóŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ çç çç„„„„ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 55 55ββββ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ;; ;;MMMM ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÔÔ ÔÔááááŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyññññ �   )17 – 16 ،ابراهيم(  
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  آن را جرعه،شود از خونابه نوشانده مي) در آن(جلو او دوزخ قرار دارد و «
يابد و مرگ از هر سو بدو روي  نوشد و به هيچ وجه گوارايش نمي جرعه مي

  ».سد راه او عذاب بسيار سختي است ميرد و بر آورد و حال آنكه نمي
  : فرمايد و مي

� #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ çç ççννννθθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ×× ××−−−−$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ xx xxîîîî uu uuρρρρ �   )57، ص(  
ه از آن ايشان است، بايد ك) اندام دوزخيان نوشيدني(اين آب داغ خونابه «

  ».پيوسته بچشند و بخورند
اند  ان بيان شده است كه عبارتهاي ذكر شده، چهار نوع از نوشيدنيهاي دوزخي در آيه

كه هم در : غساقآب داغي است كه تا آخرين حد، داغ گرديده است؛ : حميم: از
چرك : الصديدشود؛  خوردنيها و هم در نوشيدنيهاي اهل جهنم از آن نام برده مي

نشين داغ  چيزي مانند ته : المهلتراود؛   است كه از پوست و گوشت كافران ميخونيني
  1.افتد اش در آن مي اش نزديك شود، پوست چهره و چون به چهره روغن است

  
   لباس دوزخيان -2

  : خداوند متعال فرموده است

� ““““ tt tt���� ss ss???? uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ §§ §§���� ss ss)))) •• ••ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////#### tt tt���� yy yy™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

55 55ββββ#### tt tt���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss%%%% 44 44 yy yy´́́́ øø øøóóóó ss ss???? uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$   )50 – 49 ،ابراهيم(   � ####$$
پيراهنهاي . آن روز گناهكاران را به هم پيوسته و در غل و زنجير خواهي ديد«

قطران سرب . (گيرد ايشان از قطران است و آتش، سر و صورت آنان را فرا مي
  »).گويند ذوب شده را مي

  
  وزخ انواع عذاب د-3
  يانعذاب دوزخ تفاوت –الف 

  : فرمايد خداوند مي

                                                           

 .90، ص  و النارةاليوم االخر و الجن -1
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� ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääîîîî $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? èè èèππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& 

tt ttΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )46، غافر(   � ####$$
ا شوند و ام و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان بدان عرضه مي«

شوند، خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار  روزي كه قيامت برپا مي
  ».سازيد

  : فرمايد همچنين خداوند مي

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù 

ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ �   )88، نحل(  
دارند، عذابي بر  از راه خدا باز مي) مردمان را(ورزند و  كساني كه كفر مي«

  ».نمايند افزاييم در برابر فسادي كه مي عذابشان مي
روز قيامت «: نمايد رد جهنمي را چنين توصيف ميترين عذاب ف  آسان�پيامبر اكرم 

تر خواهد بود مردي است كه عذاب،  از اهل جهنم، فردي كه عذابش از همه آسان
  1».آورد مغزش را به جوش مي

  ها  داغ كردن چهره–ب 
هايشان در حالي كه   آنها بر چهرههنمايد ك ا چنان خوار و ذليل ميرخداوند، اهل جهنم 

  : فرمايد  چنانكه مي؛شوند نابينا و كر و الل هستند، حشر كرده مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  nn nn==== ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç$$$$ àà àà³³³³ øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ $$$$ \\ \\ŠŠŠŠ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ãããããã $$$$ VV VVϑϑϑϑ õõ õõ3333 çç çç//// uu uuρρρρ $$$$ tt ttϑϑϑϑ ßß ßß¹¹¹¹ uu uuρρρρ (( (( 
öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ææ ææΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== àà àà2222 ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ �   )97، اسراء(  

خدا هر كه را رهنمود كند، راهياب است و هر كس را گمراه سازد، جز خدا «
دكاراني براي چنين كساني نخواهيد يافت و ما در روز رستاخيز، دوستان و مد

جمع ) از گورها(كور و الل و كر ) كشانده و(ايشان را بر روي رخساره 
هر زمان كه زبانه آتش فروكش كند . جايگاهشان دوزخ خواهد بود. گردانيم مي

  ».ندشو هايشان در جهنم انداخته مي افزاييم و بر چهره بر زبانه آتششان مي

                                                           

 .424، ص 11، كتاب الرقاق، باب صفه الجنه و النار، ج لبخاريا -1
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�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÏÏ ÏÏππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ää ää3333 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )90 ،نمل(  

شوند، آيا  دهند به رو در آتش افكنده مي و كساني كه كارهاي ناپسند انجام مي«
  »شود؟ كرديد، به شما داده مي جزائي جز سراي آنچه مي

 حائلي ميان سوزاند در حالي كه گيرد و مي هايشان را فرا مي ش دوزخ، چهرهسپس آت
  : بينند آتش و خود نمي

� ßß ßßxxxx xx xx���� ùù ùù==== ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ xx xx.... �   )104، مؤمنون(  
گيرد و آنان در ميان آن چهره  هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي شعله«

  ».برند به سر مي) ن و ناالنو پريشا(در هم كشيده 
   كشانيدن بر چهره-  ج

خداوند . هنم استهايشان در ج يكي از عذابهاي دردناك، كشيده شدن كافران بر چهره
  : فرمايد متعال مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ 99 99���� ãã ããèèèè ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyssss óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ¡¡ ¡¡§§§§ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� ss ss)))) yy yy™™™™ �   )48 – 47 ،رقم(  
روزي كه بر ) به ياد آور(اند  به راستي گناهكاران در گمراهي و ناداني«

 اين .آتش دوز را بچشيد) گوييم طعم. (شوند هايشان در دوزخ كشيده مي چهره
شوند و بسته بودن  هايشان كشيده مي در حالي است كه در جهنم، روي چهره

  ».افزايد ايشان ميآنها با بندها و زنجيرها به درده

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ (( (( tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyssss óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� yy yyffff óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ �   )72 – 70 ،غافر(  
ايم،  ني و چيزهايي را كه به همراه پيغمبران فرو فرستادهاني كه كتابهاي آسمكسا«

آن زمان كه غلها و زنجيرها در گردن . دارند به زودي خواهند فهميد تكذيب مي
شوند وبا آب بسيار داغ بر افروخته و سپس در  دارند و روي زمين كشيده مي

  ».گردند آتش تافته مي
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  ها  سياه شدن چهره–د 
داند كه گويا گر ميهاي اهل جهنم، چنان سياهي را غالب و چيره  اوند بر چهرهخد

  : فرمايد ان افتاده است؛ چنانكه ميهايش تاريكي شب بر چهره

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ ¥¥ ¥¥ππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà àà)))) yy yyδδδδ öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ×× ××'''' ©© ©©!!!! ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttææææ (( (( !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ôô ôôMMMM uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ±±±± øø øøîîîî éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ $$$$ YY YYèèèè ss ssÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà ãã ããΒΒΒΒ 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz �   )27، يونس(  

كنند، كيفر هر كار زشتي به اندازة آن خواهد بود  كساني كه كارهاي زشت مي«
تواند آنان را  يچ چيزي نميهيچ كس و ه. گيرد وخواري و حقارت آنان را فرا مي

هايشان پوشانده  تاريكي از شب، چهرههاي  انگار با پاره. از خدا رهايي بخشد
  ».مانند شده است؛ آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي

  نمايد  دوزخ، كافران را احاطه مي-  ه
ثر اگر گناهان و خطاها، كافران را محاصره كرده است؛ پس پاداش و جزاي آنان بر ا

گيرد؛  ياند بنابراين، آتش جهنم از هر سو كافران را در برم عملي است كه انجام داده
  : فرمايد چنانكه خداوند مي

� ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ ×× ××ŠŠŠŠ$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù :: ::\\\\#### uu uuθθθθ xx xxîîîî 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ ““““ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )41 ،اعراف(   � ####$$
وشهايي از آتش است، ما اين بستري از آتش و باال پ) در دوزخ(براي آنان «

  ».دهيم را مي) گمراه و كفر پيشه(چنين جزا و سزاي ستمكاران 
پوشاند و   آنها را از باال مي»غواش« چيزي است كه زير آنها قرار دارد و »مهاد«

 چنانكه خداوند ؛كند منظور اين است كه آتش دوزخ، از باال و پايين آنها را احاطه مي
  : فرمايد مي

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 tt tt±±±± øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )55، عنكبوت(  
روزي عذاب دوزخ از باالي سرشان و از زير پاهايشان ايشان را فراخواهد «

) ر دنياد(كارهايي راكه ) جزاي(بچشيد : گرفت و خداوند بديشان خواهد فرمود 
  ».كرديد  مي
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  : و در جايي ديگر فرموده است

� ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ nn nn==== àà ààßßßß zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ×× ××≅≅≅≅ nn nn==== àà ààßßßß 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß∃∃∃∃ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù �   )16، زمر(  
اين . ش دارندباالي سرشان سايبانهايي و در زير پاهايشان سايبانهايي از آت«

! ترساند؛ پس اي بندگانم چيزي است كه خداوند، بندگان خود را از آن مي
  ».من نجات دهيد) عذاب(خويشتن را از 

و در جايي ديگر تصريح نموده است كه آتش جهنم، حصاري است كه با آن كافران 
  .توانند از آن بيرون بيايند  شوند و نمي احاطه كرده مي

  : ايدفرم خداوند متعال مي

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 44 44 !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 #### ·· ··‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uu$$$$ ßß ßß     44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèVVVVŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ (( ((####θθθθ èè èèOOOO$$$$ tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ && && !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ oo ooννννθθθθ ãã ãã____ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš šš[[[[ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uu$$$$ ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) xx xx���� ss ss???? öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ �   
  )29، كهف(  

خواهد ايمان بياورد و  بگو حق از سوي پروردگارتان است؛ پس هر كس كه مي«
ايم كه  ما باري ستمگران آتشي را آماده كرده. خواهد كافر شود هر كس كه مي

گيرد و اگر فرياد برآورند با آبي همچون فلز گداخته به  سراپرده آنان را در بر مي
و چه زشت ! اي چه بد نوشابه! كند ها را بريان مي ادشان رسند كه چهرهفري

  »!منزلي
  1.آتشي است كه جهنم و اطراف آن را احاطه نموده است» قدسرا«
   چيره شدن آتش بر دلها–و 

  : فرمايد خداوند مي

� �� ��ξξξξ xx xx.... (( (( ¨¨ ¨¨ββββ xx xx‹‹‹‹ tt tt6666 .. ..⊥⊥⊥⊥ ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ss ssÜÜÜÜ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ss ssÜÜÜÜ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### 

ää ääοοοο yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%%θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ==== ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù FF FF{{{{ $$   )7 – 4، همزه(   � ####$$

                                                           

 .102، ص  و النارةاليوم االخر و الجن -1
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او بدون شك به داخل خرد كننده و در هم ) چنين نيست! (هرگز! هرگز«
گردد و فرو انداخته  پرت مي) اعضاء و اندام كه آتش دوزخ است(شكننده 

. تش برافروخته خداستداني خرد كننده و در هم شكننده چيست؟ آ مي. شود مي
  ».شود آتشي كه بر دلها مسلط مي

   بندها و زنجيرهاي دوزخيان–ز 
  : نجيرها و چكشهايي آماده كرده استخداوند براي دوزخيان بندها و ز

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôãããã rr rr&&&& šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 66 66ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ·· ··$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ uu uuρρρρ �   )4، انسان(  
  ».ايم و آتش فروزان دوزخ را آماده كردهما براي كافران زنجيرها و غلها «

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! ZZ ZZωωωω%%%% ss ss3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrbbbb uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ 77 77ππππ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ää ääîîîî $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �   
  )13 – 12 ،مزمل(  

نزد ما غل و زنجيرها وآتش سوزان دوزخ است و همچنين خوراك گلوگير و «
  ».عذاب دردناكي موجود است

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ãã ãã���� õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? ββββ rr rr&&&& tt tt���� àà àà���� õõ õõ3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 (( ((####ρρρρ •• ••$$$$ || ||     rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ 

zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg ää ää†††† �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )33، سبأ(  

ها و تبليغات مكارانه شما در  بلكه توطئه: يندوگ مستضعفان به مستكبران مي«
در آن هنگامي كه به ما دستور . شب و روز سبب شد كه ما از هدايت بازمانيم

داديد كه خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهايي براي او قرار دهيم  مي
كنند و ما غل   بدانگاه كه عذاب را مشاهده ميدارند و پشيماني خود را پنهان مي

يا به آنان جز پاداش كارهايي كه آاندازيم،  و زنجيرها را به گردن كافران مي
  ».شود اند، داده مي كرده مي

� ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç7777 yy yyssss óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ �   )71، غافر(  
  ».شوند دارند و روي زمين كشيده ميآن زمان كه غلها و زنجيرها در گردن «

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! ZZ ZZωωωω%%%% ss ss3333ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt rr rrbbbb uu uuρρρρ �   )12، مزمل(  
  ».نزدما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است«
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نوعي ديگر از انواع عذاب است كه گناهكاران توسط آن بسته ) زنجيرها(سالسل 
  : فرمايد نانكه قرآن ميچ ؛شوند شوند، آن طور كه در دنيا مجرمان به زنجير بسته مي مي

� çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ çç ççννννθθθθ dd dd==== ää ääóóóó ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ dd dd==== || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ yy yyγγγγ ãã ãããããã öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ %%%% YY YYææææ#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ çç ççννννθθθθ ää ää3333 èè èè==== óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �   )32 – 30 ،هقحا(  
اورا بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد، سپس او را به دوزخ بيندازيد؛ «

  ».و بكشيد كه هفتاد زراع درازا داردسپس اورا با زنجيري ببنديد 
  با معبودان و شياطينشان در دوزخ همراه بودن دوزخيان –ح 

  : فرمايد خداوند مي

� öΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( @@ @@≅≅≅≅ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 

tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz �   )99 – 98 ،انبياء(  
گيره و هيزم دوزخ خواهيد بود،  پرستيد، آتش شما و چيزهايي كه جز خدا مي«

اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد . گرديد شما حتماً وارد آن مي
  ».مانند گشتند و همه در آن جاودانه مي دوزخ نمي

  : فرمايد همچنين مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß···· ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ôô ôôÙÙÙÙ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ss)))) çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÖÖ ÖÖƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ nn nn====≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssùùùù ßß ßß ÌÌ ÌÌ���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪  ss ss9999 uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ tt ttIIII ôô ôô±±±± ãã ããΒΒΒΒ �  

  )39 – 36 ،زخرف(  
باز ) خدا(هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود، شياطين اين گروه را از راه «

كنند ايشان هدايت يافتگان حقيقي هستند، تا آن گاه چنين  دارند و گمان مي مي
كاش كه ميان من و ميان تو به اندازة مشرق : گويد آيد، مي سي كه به پيش ما ميك

ها امروز  هرگز اين گفته. همدم و همنشين بدي استو مغرب فاصله بود، چه 
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ايد و حق اين است كه  بخشد؛ چراكه شما ستم كرده به حال شما سودي نمي
  ».همگي در عذاب دوزخ مشترك باشيد

  حسرت، پشيماني، اعتراف و فرياد  –خ 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ôô ôôMMMM yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øøùùùù ]] ]]ωωωω  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 (( ((####ρρρρ •• ••$$$$ || ||     rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ss ssππππ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((#### ãã ããρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( šš šš†††† ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ �   )54، يونس(  

بود، آن را براي بازخريد و  اگر همه آنچه در زمين است متعلق به كسي مي«
. نمايد ه اظهار پشيماني ميپرداخت و آهست مي) نجات خويشتن از عذاب دوزخ(

  ».شود گردد و بديشان ستمي نمي در ميانشان دادگرانه داوري مي
با آگاهي انسان كافر از نامه عملش و اين موضوع كه كفر و شركش او را مستحق 

  : كند الكت و نابود شدن خود دعا ميگرداند، براي ه وارد شدن به جهنم مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôγγγγ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### ·· ··$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ �   )12 – 10 ،قاقانش(  
و اما كسي كه از پشت سر، نامة اعمالش بدو داده شود، مرگ را فرياد خواهد «

داشت و هالك خود را خواهد طلبيد و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و 
  ».خواهد سوخت

رسند، دعا براي هالك  شوند و به گرما وسوزش آن مي ر جهنم انداخته ميو وقتي د
  : كنند  و از بين رفتن را تكرار ميشدن

� !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) øø øø9999 éé éé&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZ)))) ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ tt tt ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ §§ §§���� ss ss)))) •• ••ΒΒΒΒ (( ((#### öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ �� ��ωωωω 
(( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç çç6666 èè èèOOOO #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 � )14 – 13 ،فرقان(  

شوند  هنگامي كه ايشان با غل و زنجير به مكان تنگي از آتش دوزخ افكنده مي«
خوانند، امروز يك بار  مرگ را به فرياد مي) دهند و واويال سر مي(و در آن جا 

  ».نه، بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد
شود و پروردگارشان را به اميد اينكه آنان را  آنها شديد ميو در آن جا فرياد و شيون 

  : زنند ب جهنم بيرون نمايد، صدا مياز عذا
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� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääzzzz ÌÌ ÌÌ���� ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ ·· ··ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ uu uu$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè çç ççΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  tt ttΒΒΒΒ tt tt���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 

ãã ãã����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ �   )37، فاطر(  
بيرون بياور تا كارهاي شايسته ! گارادپرور: آورند آنان در دوزخ فرياد بر مي«

كرديم، كافي و بسنده باشد؟ و آيا  انجام دهيم كه جداي از كارهايي كه قبالً مي
س بچشيد اصالً براي ستمگران يار و ياوري بيم دهنده به پيش شما نيامد؟ پ

  ».نيست
  .كنند آنها به گمراهي و كفر و كم خردي خود اعتراف مي

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### �   
  )10، ملك(  

گرفتيم،  ميداشتيم و يا عقل خود را به كار  اگر ما گوش شنوا مي: گويند و مي«
  ».گشتيم هرگز از زمرة دوزخيان نمي

شود و خواستة آنان همانند آنچه حيوانات  اما خواستة آنها به شدت رد كرده مي
  : شود پاسخ داده ميمستحق دريافت جواب هستند، 

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôôMMMM tt tt7777 nn nn==== xx xxîîîî $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè???? uu uuθθθθ øø øø)))) ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∉∉∉∉∪∪∪∪ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ || ||¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? �   )108- 106، مؤمنون(  
پروردگارا، بدبختي ما بر ما چيره گشته بود و ما مردمان : گويند در پاسخ مي«

گشتيم ما پروردگارا، ما را از آتش دوزخ بيرون بياور و اگر بر. گمراهي بوديم
و با من سخن ! بتمرگيد در آن: گويد  مي) خداوند بديشان(ستمگر خواهيم بود 

  ».مگوئيد
شوند كه از آنان دعايي  آيد و آنان به سرنوشتي گرفتار مي فرمان الهي به اجرا در مي

  . شدن دعاهايشان ندارندمستجاب و يشود و اميدي براي قبول پذيرفته نمي

� öθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##““““ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ....$$$$ tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ™™™™ρρρρ ââ ââ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷$$$$ || ||ÇÇÇÇ öö öö//// rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ ·· ··ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© 
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ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF???? ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ???? ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ$$$$ ùù ùù#### èè èèƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   
  )14 – 12 ،سجده(  

سر به زير گارشان داگر ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه در پيشگاه پرور«
پروردگارا، ديديم و شنيديم؛ پس ما را باز گردان تا عمل : گويند اند و مي افكنده

خواستيم به هر انساني هدايت  اگر ما مي. صالح انجام دهيم، ما يقين كامل داريم
م وليكن من مقرر كردم كه دوزخ را از جملگي افراد جن و دادي اش را مي الزمه

به خاطر اينكه مالقات امروز خود را ) عذاب جهنم را( بچشيد .انس پر كنم
سپاريم و بچشيد عذاب  ايد و ما نيز شما را به دست فراموشي مي فراموش كرده

  ».داديد انجام مي) در دنيا(هميشگي را به سبب اعمالي كه 
خواهند كه  شوند و از آنها مي ا، اهل جهنم متوجه نگهبانان جهنم ميبعد از اين ند
  : كنند تا خداوند از عذابشان بكاهدبرايشان شفاعت 

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ tt ttΡΡΡΡ tt tt““““ yy yy‚‚‚‚ ÏÏ ÏÏ9999 zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô#### ÏÏ ÏÏ ee ee���� ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttãããã $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss???? ΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

44 44’’’’ nn nn???? tt tt//// 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû @@ @@≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ �   
  )50 – 49 ،غافر(  

گارتان درخواست كنيد كه دشما از پرور: گويند زخيان به نگهبانان دوزخ ميدو«
هاي روشن و  آيا پيغمبران شما آيه: دوينگ مي. يك روز عذاب را از ما بردارد

پس خودتان : گويند  مي.آري: گويند آوردند؟ مي ا براي شما نميدالئل آشكاري ر
  ».اي ندارد درخواست كنيد، ولي درخواست كافران، جز سردرگمي نتيجه

   .سفارش كنيد خداوند ما را نابود كند: گويند گاه مي آن
نمود و  ا را در قلبهاي مسلمانان نهادينه ميهاي مكي، ترس از عذاب خد مضامين آيه

ي خواهد بود و بدين ونمود كه عذاب قيامت هم حسي و هم معن براي آنها بيان مي
داد كه در نتيجة آن، صحابه آمادگي كامل  وسيله تصويري حقيقي از دوزخ ارائه مي

 در ذهن � مكردند؛ پس اصحاب و ياران پيامبر اكر پيروي از امر و نهي خدا را پيدا مي
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نمودند و براي مرگ آمادگي پيدا  خود تصويري از بهشت و جهنم را مجسم مي
 بود كه روزي حتماً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت  آنان بر اينكردند و اعتقاد مي

هاي جهنم خواهد بود و با يادآوري  اي از چاله و قبر يا باغي از باغهاي بهشت و يا چاله
گرفت در تمامي احوال  وه بر اينكه ترس خدا وجودشان را فرا ميمسائل ذكر شده عال

دادند؛ بلكه با تمام وجود به سوي عمل  مدنظر قرار مي  خدا ران پنها چهچه آشكارا و
صالح از قبيل دعوت و جهاد و كوشيدن براي اقامت دولتي كه شريعت خداوند را حاكم 

  .رفتند دهد، پيش مي مراهي نجات مينمايد و ساختن تمدني كه بشر را از نابودي وگ مي
 داعيان ر تأثير به سزايي ب،اين تصور و فهم عميق از حقيقت آخرت و بهشت و جهنم

فكر بازگرداندن مجد و عزت و كرامت هستند، دارد و اين تصور و امت و كساني كه در 
 �رمدرك، اصل و پاية بزرگي در ساختار انديشه و عقيدة افراد امت است كه پيامبر اك

اي جدي در پيش گرفت و ما نيز بايد در راستاي دعوت  آن را به عنوان روش و برنامه
  .اي را الگو قرار دهيم اسالمي چنين شيوه

  
  مفهوم قضا و قدر و اثر آن در تربيت صحابه

 چنانكه ؛در دوران مكي، قرآن كريم به مسئلة تقدير و قضا اهتمام ورزيده است
  : فرمايد مي

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz 99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// �   )49، قمر(  
  ».ايم ما هر چيزي را به اندازة مقرر آفريده«

  : فرمايد و مي

� ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‰‰‰‰ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! 
ÔÔ ÔÔ7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ss ss???? �   )2، فرقان(  

آن كسي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست و نه فرزندي «
براي خود برگزيده و نه در حكومت ومالكيت انبازي داشته است و همه چيز را 

  ».گيري و برآورد كرده است آفريده و آن را دقيقاً اندازه
نمود و مراتب آن  س ميا و قدر را غرض نيز در وجود يارانش، مفهوم ق �پيامبر اكرم

  : كرد كه عبارتند از  كريم بيان ميرا در خالل نزول قرآن
  : الهي همة امور را احاطه كرده استعلم : مرحله اول 
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©© $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### ·· ··ŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> ââ ââ““““ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ tt tt���� tt ttóóóó ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ II IIωωωω uu uuρρρρ uu uu$$$$ yy yy9999 øø øø.... rr rr&&&& 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... AA AA ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �   )61، يونس(  
شما (خواني و  پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي) اي پيامبر(«

كنيد مگر اينكه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال  هيچ كاري نمي) ناناي مؤم
باشيد و هيچ چيز در آسمان  يازيد و سرگرم انجام آن مي كه شما بدان دست مي

تر و چه  اي باشد و چه كوچك ماند؛ چه ذره گار تو پنهان نميدو زمين از پرور
  ».گردد ثبت و ضبط ميدر كتاب واضح و روشني ) همه اينها(تر از آن   بزرگ
  : گردد شود، نزد خداوند ثبت مي  ميهر آنچه انجام: مرحله دوم 

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ÌÌ ÌÌ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ çç ççΡΡΡΡ 44 44†††† tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== çç ççGGGG òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ >> >> óó óó xx xx«««« 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �   )12، يس(  
پيشاپيش ) در دنيا(چيزهايي را كه گردانيم و  ما خودمان مردگان را زنده مي«

نويسيم و ما همه چيز  اند، مي برجاي نهاده) در آن(اند و چيزهايي را كه  فرستاده
  ».نگاريم مي نماييم و را در كتاب آشكاري سرشماري مي

  : است نافذ الهي و قدرت كامل ايشانمشيت و خو: مرحله سوم

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 

(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν tt tt““““ ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )44، فاطر(  
ا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا اند ت گشت و گذار نپرداختهآيا در زمين به «

اند، هيچ  كشيده است در حالي كه آنها از اينان قدرت و قوت بيشتري داشته
چيزي چه در آسمانها و چه در زمين، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد؛ 

  ».چراكه او بسيار فرزانه  قدرتمند است
  

  : خداوند همه چيز را آفريده است: مرحله چهارم
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� ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ (( (( II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( ßß ßß,,,, ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó____ xx xx«««« çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ �   )102، انعام(  
جز او خدايي نيست و او آفرينندة همه چيز . گار شما استدآن خدا، پرور«

  ».ست پس وي را بايد بپرستيد و او حافظ و مدبر همه چيز ا؛است
فهم درست و باور قطعي و راسخ آنها به حقيقت قضا و قدر، براي آنان نتايج مفيد و 
سودمندي در برداشت كه بر اثر آن خوبيهاي دنيا و آخرت را برايشان به ارمغان آورد كه 

  : توان به امور ذيل اشاره كرد  مي
 عبادت خدا روي شود كه انسانها به ايمان داشتن به تقدير باعث مي:  اداي عبادات- 1

  .بياورند
اين امر، راهي براي رهايي از شرك است؛ زيرا مؤمن :  ايمان داشتن به تقدير- 2

  .باشد معتقد است كه مالك اصلي نفع، ضرر، عزت و ذلت فقط خداوند عزوجل مي
ايمان داشتن اصحاب به تقدير و قضاي الهي، چنان تأثيري بر :  شجاعت در عمل- 3

يقين داشتند، مرگ و اجل در دست خداوند است و هر انسان، نامه آنها گزارده بود كه 
  .تقديري دارد كه اجلش در آن ثبت شده است

  . صبر را پيشه گرفتن و چشم داشتن به پاداش و مواجه شدن با دشواريها- 4
عالوه بر موارد ذكر شده كه از نتايج و ثمرات ايمان به :  آرامش و آسايش خاطر- 5

 و در دنيا همه درصدد رسيدن به آن هستند، اصحاب و ياران پيامبر تقدير و قضا بودند
 برخوردار بودند كه هيچ امري  از چنان آرامش خاطر و سكون قلبي نيز�اكرم
  . ترين نقشي در به هم زدن اين آرامش دروني داشته باشد توانست كوچك نمي
 و آزاد شدن از  عزت نفس و قناعت،ايمان به قضاو قدر هاي  يكي ديگر از نتيجه- 6

بند اسارت و بردگي مخلوقات است؛ پس ايمان به قضا و قدر الهي اين امور را در ذهن 
اش به دست خداست و او را براي خود كافي  افراد نهادينه خواهد نمود كه روزي

اش را به طور كامل، دريافت نكرده است،  داند كه تا روزي داند همچنين به خوبي مي مي
خواهد آمد و به اين باور رسيده است كه انسانها در دادن و يا گرفتن مرگ به سراغش ن

 به قناعت و عزت ،و روزي به او بدون ارادة الهي نقشي نخواهند داشت بنابراين رزق
بندد و چشم طمع به آنچه  شود و دل به دنيا نمي رسد و از اسارت خلق آزاد مي نفس مي

  .باشد  دل و جان متوجه پروردگار جهانيان ميدوزد؛ بلكه با در دست اهل دنيا است، نمي
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 نيز فقط به آموزش اركان شش گانه ايمان به اصحاب و يارانش اكتفا � پيامبر اكرم
نكرد؛ بلكه بسياري از مفاهيم و تصورات و باورها در مورد انسان و زندگي و جهان و 

هي حركت نمايند و تا مسلمانان در پرتو نور ال ارتباط آنان با يكديگر را تصحيح نمود
خلقت خويش را در زندگي بداند و آنچه را كه خداوند از او خواسته است تا  هدف از

  1.آخرين حد محقق نمايد و از اوهام و خرافات آزاد گردد
  

  شناخت اصحاب از حقيقت خلقت انسان
  درصدد شناسايي انسان، آشنا ساختن انسان با پروردگار و روز قيامت ازقرآن كريم بعد

از طريق فطرت او برآمد و به پرسشهاي فطرت كه انسان از كجا آمده است و به كجا 
 و گردد مطرح ميرود، پاسخ داد؛ چراكه اينها پرسشهايي است كه براي هر انسان  مي
  2.بايست پاسخ داده شوند مي

هدف زندگي و مسير بعد از  مادة اوليه آن و قرآن كريم، حقيقت آفرينش انسان و
 و برنامه قرآني او عالوه بر � ان نموده است و اصحاب به وسيلة پيامبر اكرممرگ را بي

ارزش  اينكه اصل انسان را كه از آب و خاك است، شناختند و از ساللة انسان كه آب بي
اي است با خبر شدند، به جايگاه و ارزش انسان نزد خدا و اينكه فرشتگان براي  يا نطفه

. د و بدين صورت بر بسياري از خلق خدا برتري يافتنداو سجده نمودند، نيز پي بردن
اين بدان خاطر بود تا انسان متوجه جايگاه خويش گردد تا هرگاه مقام و منزلتش، او را 
دچار عجب و غرور نمود و احساس بزرگي كرد، فوراً متوجه اصل و مادة اصلي 

زلت و عزتش، بايد آفرينش خود شود و در او تواضع ايجاد گردد و از طرفي مقام و من
از اين رو خداوند براي راهنمايي انسان، پيامبراني . او را از كرنش براي غير خدا باز دارد

  3.فرستاد تا دچار سوء تفاهم نگردند و راه افراط و تفريط را پيش نگيرند
باشد و از ابتداي  مؤثرترين عامل در تربيت انسان، تفكر او در اصل خلقتش مي

 مورد سرزنش قرار گرفته است ،ك نادرستي كه از خود داشته استخلقتش به علت در

                                                           

 .59، ص  االسالميهة الجهاد في نشر الدعوةاهمي -1

 .54، ص 2، محمد قطب، ج منهج التربيه االسالميه -2

 .134الحسين جلو، ص . ، داساليب التشويق في القرآن -3
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 دچار افراط گرديده ،ترين موجود جهان است و براساس اين حدس و گمان كه بزرگ
  : ني وتكبر و خودخواهي سر داده استاست و همانند قوم عاد نداي خودبي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ×× ××ŠŠŠŠ%%%% tt ttææææ (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

¸¸ ¸¸οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% (( (( óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ \\ \\χχχχ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuθθθθ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% (( (( (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss†††† �   )15، فصلت(  
چه كسي : گفتند) مغرورانه(زرگي فروختند و ناحق به و اما قوم عاد در زمين ب«

دانستند كه خداوندي كه ايشان را  ري دارد؟ مگر آنان نمياز ما قدرت بيشت
كردند و  هاي ما را انكار مي آفريده است از آن نيرومندتر است؟ آنان پيوسته آيه

  ».پذيرفتند نمي
  : داد و گفتندا و يا آن طور كه فرعون 

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$   )24، نازعات(   � ####$$
  ».هستممن واالترين معبود شما «

دانست كه در مقابل يك ذات به كرنش و اداي مسئوليت  و خود را باالتر از اين مي
گاهي . گرفت ردازد و براساس چنين ديدگاهي در ذهن او پندار خدا بودن شكل ميپب

برد كه او  يابد؛ پس گمان مي ميانسان نيز به سمت مخالف؛ يعني، تفريط گرايش 
هر سنگ و درخت و  ن است بنابراين، در مقابلترين موجود جها خوارترين و ذليل

پردازد طوري كه گمان  آورد و به كرنش مي رودخانه و كوه و يا حيواني سر خم فرومي
  1.برد راهي براي سالمت ماندن جز سجده كردن براي خورشيد يا ماه وجود ندارد مي

يكي : دد گر قرآن كريم به روشني بيان كرده است كه حقيقت انسان به دو اصل برمي
اصل و ماده دور كه آفرينش انسان از خاك است و ديگري اصل و ماده نزديك كه 

  2.اي كه انسان از آن آفريده شده است عبارت است از نطفه
  : فرمايد كه خداوند در اين مورد ميچنان

                                                           

 .31، نحالوي، ص هاصول التربي -1

 .134، ص اساليب التشويق و التعزير -2
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� üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz (( (( rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ tt tt,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ && && ÎÎ ÎÎγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ1111 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ yy yy‡‡‡‡ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏmmmmρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( (( ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ �   )9 – 7 ،سجده(  

از  را) اول(سان خدا آن كسي است كه هرچه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش ان«
ضعيف و ) به ظاهر(نمود، سپس خداوند نسل او را از عصاره آب  گل آغاز
آفريد، آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح ) به نام مني(ناچيزي 

شما كمتر شكر ) اما(خود در او دميد و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد 
  » .وريدآ را به جاي مي) نعمتهاي او(

هاي ذكر شده در قرآن در مورد تكريم و بزرگداشت انسان توسط خداوند زياد  آيه
ر به است و از ديدگاه قرآن آنچه در وجود، عقلها و قلبهاي مسلمانان صدر اسالم اث

  : سزايي گذاشت، موارد ذيل بود
  :  خدا ايشان را با دستان خود ساخت افتخار اينكه-1

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 77 77,,,, ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyzzzz #### ZZ ZZ$$$$ || ||³³³³ oo oo0000  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ §§ §§θθθθ yy yy™™™™ 

àà ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy‰‰‰‰ yy yyffff || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ dd dd==== àà àà2222 tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& ∩∩∩∩∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) uu uu$$$$ yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### �  
  )74 - 71، ص(  

هنگامي . آفرينم من انساني را از گل مي: قتي كه پروردگارت به فرشتگان گفتو«
او دميدم، ته كردم و از روح خود در سكه آن را سروسامان دادم و آراسته و پيرا

در برابرش سجده ببريد؛ پس همة فرشتگان، جملگي سجده بردند مگر ابليس 
  ».كه تكبر كرد و از كافران شد

خص گرديد و با توجه به اينكه ش جايگاه و مقام و منزلت م،اي فوقه يهآبا توجه به 
روح جايگاه وااليي دارد و خداوند نيز به دليل اينكه وجود انسان و فرشتگان را موظف 

. مورد نوازش و بزرگداشت قرار دادبه سجده كردن براي روح انسان نمود، لذا انسان را 
  : دارد  بيان ميسان را چنينخداوند اين موهبت خويش به ان
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� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö‘‘‘‘ §§ §§θθθθ || ||¹¹¹¹ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó™™™™ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ KK KKψψψψ 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyffff || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )11اعراف، (   َ� ####$$
شما را آفريديم و سپس صورتگري كرديم، بعد از آن به فرشتگان گفتيم براي «

  ». سجده كنيد؛ پس همه سجده كردند، مگر ابليس كه سجده نكردآدم
  :  صورت زيبا و قامت نيكو-2

  : خداوند متعال فرموده است

� t,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö öö//// ää ää.... uu uu‘‘‘‘ §§ §§θθθθ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù öö öö//// ää ää.... uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßß¹¹¹¹ (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )3، تغابن(   � ####$$
به حق آفريده است و شما را شكل بخشيده و خداوند، آسمانها و زمين را «

  ».شكلهاي شما را خوب و زيبا كرده است، سرانجام بازگشت به سوي اوست
  : فرمايد مورد قامت نيكوي انسان ميو در 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø)))) ss ss???? �   )4، تين(  
  ».ايم ه شكل و زيباترين سيما آفريدنما انسان را در بهتري«

  :  بخشيدن عقل، نطق و قدرت تشخيص-3
  : فرمايد خداوند، در اين باره مي

� ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ šš ššYYYY nn nn==== yy yy{{{{ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttãããã tt ttββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### �   
  )4 – 1 ،رحمان(  

انسان را آفريده، به او سخن گفتن ياد . را آموزش داده خداوند رحمان قرآن«
  ».ستداده ا

  : موجودات آسمان و زمين براي انسان مسخر نمودن -4
 چنانكه ؛شماري به او عطا كرد پس از آفرينش انسان، خداوند نعمتهاي بزرگ و بي

  : فرموده است

� ΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ãã ããèèèè ss ss???? || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
!! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øøtttt éé ééBBBB 33 33 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ×× ××ΠΠΠΠθθθθ èè èè==== ss ssàààà ss ss9999 ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 �   )34، ابراهيم(  
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و به شما داده است هر آنچه خواسته باشيد و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را «
  ».واقعاً انسان، ستمگر ناسپاسي است. توانيد آنها را شمارش كنيد بشماريد، نمي

خداوند عزوجل به خاطر بزرگداشت و تكريم انسان، آسمانها، ستارگان، خورشيد و 
ز آن را، يعني در پي هم آمدن يانگ ان مسخر كرده است و نظام شگفتماه را براي انس

شب و روز و فصلهاي مختلف با توجه به شرايط خاص هر فصل را، جهت فايده 
   :فرمايد  چنانكه مي؛رساني به انسان، سامان داده است

� ���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà ààffff ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77NNNN≡≡≡≡ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 

ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33 33 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )12، نحل(  
شما مسخر كرد ) منافع و مصالح(و خدا شب و روز و خورشيد و ماه را براي «

مسلماً در اين كار دالئل روشن و . و ستارگان به فرمان او مسخر هستند
  ».ورزند عقل ميهاي بزرگي است براي كساني كه ت نشانه

  : فرمايد و مي

� tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )13، جاثيه(  
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همه را از ناحيه خود مسخر شما «

  ».انديشند هاي مهمي است براي كساني كه مي  اين نشانهساخته است قطعاً در
  :رتري دادن انسان بر ساير موجودات ب-5

هايش او را مورد بزرگداشت و تكريم  خداوند با برتري دادن انسان، بر بسياري از آفريده
  : ايدمفر  چنانكه مي؛قرار داد

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xx.... ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ hh hh$$$$ yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== �� ��ÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø���� ss ss???? � )70، اسراء(  
ايم و آنان را درخشكي و دريا حمل  مكرم و گرامي داشته ما آدميزادگان را«

بر بسياري از ايم و  ايم واز چيزهايي پاكيزه و خوشمزه روزيشان نموده كرده
  ».ايم آفريدگان خود كامالً برتريشان داده
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  : اميداشت انسان با ارسال پيامبران گر-6
 اين است كه پيامبران را ،ترين مظاهر تكريم و بزرگداشت الهي نسبت به انسان از بزرگ

براي هدايت آنها فرستاده است و انسانها را به آنچه ماية حيات آنهاست، فراخوانده و 
ترين  ي و موفقيت دنيا و آخرت را برايشان تضمين نموده است؛ پس بزرگرستگار

 ؛نعمتي كه خداوند به انسان عطا نموده، نعمت اسالم و ايمان و نعمت احسان است
  : فرمايد چنانكه مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ JJ JJèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt???? ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### yy yy““““#### yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss++++ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ �   )123، طه(  
برخي دشمن برخي . خدا دستور داد هر دوگروه شما با هم از بهشت فرود آئيد«

ديگرخواهيد شد و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هر كه از هدايت 
  ».و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

ÛÛ ÛÛ���� ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$#### ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? �   ) ،158اعراف(  
من فرستادة خدا به سوي جملگي شما هستم؛ خدائي كه ملك ! بگو اي مردم«

ميراند و  جز او معبودي نيست، او است كه مي. آسمان و زمين از آن او است
اش، آن پيغمبر درس  د به خدا و فرستادهيپس ايمان بياور. گرداند زنده مي
 از او پيروي كنيد تا هدايت ايمان به خدا و سخنهايش دارد، اي كه نخوانده
  ».يابيد

 آن را درك  �يكي ديگر از مظاهر بزرگداشت انسان كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم
كرده بودند، اين است كه انسان فقط خدا را بندگي كند و از بندگي بتها و انسانها 

  : فرمايد ند مي چنانكه خداو؛بپرهيزد
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� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ 

|| ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ää ää'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ $$#### 44 44 
(( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �   

  )36، نحل(  
ايم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت  رستادهو به ميان هر ملتي پيغمبري را ف«

پس خداوند، گروهي از مردمان را هدايت داد و بر گروهي از ايشان . دوري كنيد
 پس در زمين گردش كنيد و بنگريد و ببينيد كه سرانجام ؛گمراهي واجب گرديد

  ».اند، به كجا كشيده است تكذيب كرده) آيات خدا را(كار كساني كه 
  :  به انسان و ياد او در مالء اعليد نسبت دوستي خداون-7

ن مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، اين است كه او را شايسته محبت و ياز زيباتر
راهنمايي نمايد،  رضاي خويش نموده و در قرآن كريم او را به آنچه سزاوار محبتش مي
از پيامبر  پيروي كرده است و اولين عاملي براي اينكه انسان شايسته محبت الهي گردد،

 در ر براي برخوردار شدن از زندگي پاكيزه در دنيا و رسيدن به نعمتهاي پايدا�اكرم
 خداوند نيز به ثمر و نتيجة شيرين اين پيروي كه خير دنيا و آخرت را ،باشد آخرت مي

  :  استدر بردارد، اشاره نموده و فرموده

� ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@���� ŸŸ ŸŸ2222 ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt???? ÍÍ ÍÍ‹‹‹‹ óó óóssss ãã ããΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù ZZ ZZοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yymmmm 

ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ � )97، نحل(  
اي انجام دهد و مؤمن باشد بدو زندگي  هر كس چه زن و چه مرد، كار شايسته«

رين كارهايشان بخشيم و پاداش آنان را بر طبق بهت پاكيزه وخوشايندي مي
  ».داد خواهيم

  :  حفاظت و مراقبت از انسان-8
يكي ديگر از مظاهر بزرگداشت انسان توسط خداوند، اين است كه تحت رعايت و 

  : فرمايد  چنانكه مي؛باشد حفاظت خداوند مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ®® ®®RRRR °° °°QQQQ $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ ÔÔ ÔÔáááá ÏÏ ÏÏùùùù%%%% tt ttnnnn �   )4، طارق(  
  ».باني استكسي وجود ندارد مگر اينكه بر او نگه«
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  1.هاي متعددي ذكر شده است در مورد چگوني بزرگداشت انسان در قرآن كريم، آيه
  

   � داستان شيطان و آدم از� تصور اصحاب و ياران پيامبر اكرم
كرد و  هاي قرآن، داستان شيطان و آدم را براي يارانش بيان مي  براساس آيه� پيامبر اكرم

من سرسختشان، ابليس، كه سعي نمود پدرشان را حقيقت نبرد و كشمكش انسانها با دش
  : فرمايد  چنانكه خداوند مي؛گمراه نمايد، را براي آنها توضيح داد

� ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt⊥⊥⊥⊥ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 

ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ yy yy����$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ãã ãã>>>> ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ 33 33 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ………… çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 33 33 $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �   
  )27، اعراف(  

فريفت (شيطان شما را نفريبد، همان گونه كه پدر و مادرتان را ! اي آدميزادگان«
ايشان بيرون ساخت تا ) تن(و لباسشان را از از بهشت بيرونشان كرد ) و

بينند در  شيطان و همدستانش شما را مي.  نمايد نمايانعوراتشان را به ايشان
ايم  ما شياطين را دوستان و ياران كساني ساخته. بينيد صورتي كه شما آنها را نمي

   ».آورند كه ايمان نمي
  : فرمايد همچنين خداوند مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö öö���� ÏÏ ÏÏààààΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ss ssààààΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ øø øøîîîî rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø%%%% VV VV{{{{ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; yy yy7777 ss ssÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? UU UUψψψψ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== yy yyzzzz ôô ôô tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&  tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ww ww¬¬¬¬ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ss ssVVVV øø øø.... rr rr&&&& 

šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ xx xx©©©© �   )17 – 14 ،االعراف(  
رانگيخته ب) انسانها(تا روزي مهلت ده و زنده بدار كه  مرا: گفت) شيطان(«

بدان : گفت) شيطان. (زمرة مهلت يافتگانيتو از : گفت) خداوند. (گردند مي
. نشينم  من به سر راه مستقيم تو در كمين آنان مي،سبب كه مرا گمراه داشتي
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طرف راست و از طرف چپ به سراغ سپس از پيش رو و از پشت سر و از 
  ». را سپاسگذار نخواهي يافتنروم و بيشتر آنا ايشان مي

پندار و تصور مسلمانان صدر اسالم از شيطان چنان بود كه گويا او را با چشمهاي 
آمد و  كنند كه از جلو و پشت سر و از طرف راست و چپشان مي خود مشاهده مي

نمود؛ پس آنها   و شهوتهاي پنهان را تحريك ميانداخت وسوسة گناه در دلهايشان مي
بنابراين، براي انجام كارهاي خير بر . كوشيدند تا از دشمن خود، آگاه باشند همواره مي

تر كنند و ببندند؛ پس شيطان  گرفتند تا راههاي ورود شيطان را تنگ يكديگر سبقت مي
           تر و  ه آهستهاي حتي در مواردي كه گناه از صداي حركت مورچ در هيچ مرحله

 برگرفته از گفتار خداوند بود كه ، اين اعتقاد.يافت راه نفوذي در آنها نمي بود،  ترمخفي
  :فرمايد مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||NNNN ùù ùù&&&& tt tt���� ss ss%%%% tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### õõ õõ‹‹‹‹ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ………… çç ççµµµµ ss ss9999 íí íí≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš ššÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖtt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš ššÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ šš ššÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ãã ããΒΒΒΒ �   
  )100 – 98 ،نحل(  

هاي شيطان مطرود به خدا پناه  هنگامي كه خواستي قرآني بخواني، از وسوسه«
بر كساني ندارد كه ايمان دارند و بر گمان شيطان هيچ گونه تسلطي  بي. ببر

نمايند؛ بلكه تنها تسلط شيطان بر كساني است كه او را به  پروردگارشان تكيه مي
  ».ورزند گيرند و به واسطه او شرك مي دوستي مي

ها  در بعضي سوره.  جا از قرآن كريم تكرار شده استينداستان آدم با شيطان در چند
در  تفصيالت و به صورت مشروح بيان شده است واز جمله سوره اعراف با تمام 

ها همانند سورة حجر، اسراء، طه و ص بخشي از ابعاد آن بيان گرديده  بعضي سوره
 اما موضع شيطان در برابر. اي گذرا به آن شده است هاي ديگر، اشاره سورهو در است 

ت از اطاعت آنها، فقط اند و انكار او در قيام اش تن داده انسانهايي كه در دنيا به خواسته
  1. ابراهيم بيان شده است ةدر سور

  : فرمايد خداوند در سوره اعراف مي

                                                           

 .112، ص دراسات قرآنيه -1



241  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

� ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ää ää3333 óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 ãã ãã____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ tt tt//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ }} }}¨̈̈̈ uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää33338888 uu uuηηηη tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 

ôô ôô tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©9999 yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù 99 99‘‘‘‘ρρρρ áá áá\\\\ ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 

$$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ èè èèEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ���� ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ xx xx���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 

AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã (( (( öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### @@ @@���� ss ss)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ìì ìììììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt rr rrBBBB 

$$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè????θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãã____ tt tt���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ UU UU™™™™$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 

““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ WW WW±±±±„„„„ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( ââ ââ¨̈̈̈$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt⊥⊥⊥⊥ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ tt tt//// rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ yy yy����$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ãã ãã>>>> ÏÏ ÏÏ9999 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ 

33 33 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� tt ttƒƒƒƒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ………… çç ççµµµµ èè èè====‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 33 33 $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �   )27 - 19،اعراف(  
تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و هر كجا كه خواستيد بخوريد، ! اي آدم«

پس از زمره ) و از آن نخوريد اگر چنين كنيد. ( درخت نزديك نشويدنولي به اي
سپس اهريمن، آنان را وسوسه كرد تا عورات نهان از . ستمكاران خواهيد شد
 پروردگارتان شما را از اين درخت باز : نمايد و گفت بنماديده آنان را بديشان

شويد و يا اينكه از زمره جاويدانان  نداشته است مگر بدان خاطر كه دو فرشته مي
پس . شما هستمخواهيد شد و براي آنها بارها سوگند خورد كه من خيرخواه 
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هنگامي كه از آن درخت چشيدند، . آرام آرام آنان را با مكر و فريب كشيد
آوري برگهاي بهشت كردند و آنها را بر  يدند و شروع به جمععورات خويش بد

پروردگارشان فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم . خود افكندند
ما بر ! پروردگارا: هريمن، دشمن آشكارتان است؟ گفتندو به شما نگفتم كه ا
انكاران زيايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از  خويشتن ستم كرده

در زمين تا . پايين رويد، برخي دشمن برخي خواهيد بود: گفت. خواهيم بود
در زمين زندگي : گفت . مند خواهيد شد روزگاري استقرار خواهيد داشت و بهره

اي آدميزادگان، ما لباسي . آييد ميريد و از آن بيرون مي بريد و در آن مي به سر مي
برايتان (پوشاند و لباس زينتي را  ما را ميايم كه عورات ش براي شما درست كرده

هاي  اين از نشانه.  لباس استنكه لباس تقوا و ترس از خدا بهتري) ايم ساخته
اي آدميزادگان، شيطان شما را نفريبد همان . خداست تا بندگان متذكر شوند

گونه كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرونشان كرد و لباسشان را از تن بيرون 
بينند در  شيطان و همدستان شما را مي. تا عورتشان را بديشان نمايدساخت 

 ما شياطين را دوستان و ياران كساني ساختيم ،بينيد صورتي كه شما آنها را نمي
  ».آورند كه ايمان نمي

بايست شرايط عبرت گرفتن از حوادث را براي او فراهم  دانش هر فرد از تاريخ مي
داستان آدم و شيطان نيز .  سرگرم كننده از آن استفاده نمايدراسازد نه اينكه به عنوان ابز

داستاني است كه در ميان تمام داستانهاي قرآني رهنمودهاي ويژه و خاص خود را دارد 
هاي زندگيش و نقش آنها در  و اين داستان براي انسان از ابتداي خلقت تا آخرين لحظه

شوند و  ر طي حركت با آن مواجه ميزمين و برنامه حركتش در زمين و مشكالتي كه د
  1.نمايد راههاي پرهيز از موانع و چگونگي گذر كردن از آن را مشخص مي

هاي ذكر شده در مورد داستان آدم و نبردش با شيطان به مسلمانان صدر اسالم،  آيه
  : اند از خالق آموخت كه برخي عبارت ايدئولوژي و عقيده و اةقضاياي مهمي در زمين

   جد و نسب اصلي همة انسانهاست �  آدم-1
اش آفريد، بدون اينكه نوعي از انواع   آدم را از خاك به صورت كامل انساني،خداوند
ها باشد كه به صورت تدريجي، شكل و هيئتي ديگر به خود گيرد؛ پس خداوند،  آفريده
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افه آدم را از خاك آفريد، سپس روح را در او دميد و انساني كامل از پوست، گوشت، قي
  .و صورت كامل ساخت

  چون و چرا از خداوند مطلق و بي اسالم، يعني اطاعت -2
خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به آدم سجده كنند؛ پس فرشتگان به خاطر اطاعت از 
پروردگارشان بدون ترديد و اعتراض، براي آدم سجده سالم و احترام به جاي آوردند، با 

و نزد او از (بردند  سته در حال تسبيح و عبادت خدا به سر مياينكه آنها در مأل اعلي پيو
ولي هنگامي كه به آنها دستور داده شد كه آدم را سجده ) مقام وااليي برخوردار بودند

  .درنگ انجام وظيفه كردند؛ زيرا اسالم يعني تسليم محض در برابر دستورات كنند، بي
   فراهم بودن زمينة خطا در انسان-3

 از داستان اشتباه آدم، به اين نكته پي بردند كه زمينة خطا � ران پيامبر اكرماصحاب و يا
در انسان امري فطري است؛ زيرا خداوند در طبيعت و سرشت انسان عالئق و 

هايي قرار داده است كه شيطان از خالل آن با وسوسه كردن انسان در او وارد  غريزه
هاي پنهان در  دهد و از جمله غريزه ه ميارتكاب گناه را براي او زيبا جلوشود و  مي

وجود انسان، تمايل او به جاودانه بودن در اين دنيا و يا داشتن عمري طوالني نزديك به 
 ، و بر اثر اين ميل ابليس1جاودانگي و همچنين داشتن ثروت و قدرت نامحدود است

  : سرش گفتهمهاي قراني به او و  آدم و همسرش را دچار وسوسه نمود و براساس آيه

� }} }}¨̈̈̈ uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘………… ãã ããρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ????≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää33338888 uu uuηηηη tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô tt ttãããã ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$   )20، اعراف(   � ####$$
 ديد آنان را بديشان ن را وسوسه كرد تا عورتهاي نهان از آنا،سپس اهريمن«

اين درخت باز نداشته است، ) خوردن(پروردگارتان شما را از : نمايد و گفت
شويد و يا اينكه از زمره جاويدانان خواهيد  مگر بدان خاطر كه دو فرشته مي

  ».شد
 خيرخواه آنان شيطان ياد نمودن سوگند به خدا براي آنها چنين وانمود كرد كه او

ها، گرايشها و ايجاد عالقه  مطالب ذكر شده به معني تسليم شدن در برابر غريزه. است
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نسبت به غرايز نيست؛ بلكه مسلمان بايد آن را كنترل نمايد و مهار آن را به دست بگيرد 
ها و عالقمنديها  و آن را پيرو احكام متعالي شريعت بگرداند واين گرايشها و غريزه

گذرند و كنترل  هستند كه نفس انسان طالب آن است و اغلب از حدود خود مياموري 
ها جز با پايبندي به احكام شريعت ممكن نيست بنابراين، هوي و خواستة  اين غريزه

. يش داردگيرد و منظور كار زشتي است كه نفس به آن گرا نفس مورد نكوهش قرار مي
   :فرمايد خداوند متعال مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### 

}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 33 33““““ uu uuρρρρ ùù ùù'''' yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )41 – 40 ،نازعات(   � ####$$
اه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس خود را از جو اما آن كس كه از «

  ».هوي و هوس باز داشته باشد، قطعاً بهشت جايگاه او است
ناپسند و  هاي  هوس وقتي به صورت مطلق بيان شوند، همان خواستهمراد از هوي و
  1.باشد زشت نفس مي

  دهد  توكل به خدا را آموزش مي، اشتباه آدم به مسلمان-4
، بيانگر خطر بزرگي يعني گرفتار شدن انسان در خطا و اشتباه است و � اشتباه آدم

ر نتيجه، توكل مسلمان را گردد و د اين مسئله موجب ترس و هراس در وجود انسان مي
خداوند، فرشتگان را دستور داد تا به خاطر اظهار فضيلت آدم . افزايد بر پروردگارش مي

و جايگاه بلندش نزد پروردگار، براي آدم سجده نمايند و ابليس را به علّت امتناع از 
سجده كردن آدم، از بهشت بيرون راند و آدم و همسرش را در بهشت جاي داد و 

تاً او را از نزديك شدن به درخت مشخصي بر حذر داشت و ديگر نعمتها و صراح
  : فرمايد  چنانكه مي؛هاي بهشت را براي او جايز قرار داد ميوه

� ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ôô ôô ää ää3333 óó óó™™™™ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 ãã ãã____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

$$$$ tt tt//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )19 ،اعراف(   � ####$$
تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و در هر كجا كه خواستيد ! اي آدم«

زمرة ) كه اگر چنين كنيد از(بخوريد، ولي به اين درخت نزديك نشويد 
  ».ستمكاران خواهيد شد
                                                           

 .28، ص 1، ج ، عبدالكريم زيدان و الدعاهةالمستفاد من قصص القرآن للدعو -1
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 چنانكه ؛خداوند، آدم و همسرش را از شيطان و از مكر و نيرنگش بر حذر داشت
  : ايدفرم مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ KK KKψψψψ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyffff || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš[[[[ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn1111 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã yy yy7777 ©© ©©9999 šš šš���� ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù %%%% mm mm „„„„ ää äällll ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 

## ##’’’’ ss ss++++ ôô ôô±±±± tt ttFFFF ss ssùùùù �   )117 – 116 ،طه(  
راي آدم سجده ببريد، پس سجده بردند گاه كه به فرشتگان دستور داديم ب آن«

اين دشمن تو و همسرت ! اي آدم: پس گفتيم . مگر ابليس كه انكار ورزيد
باشد مواظب باشيد كه از بهشت بيرونتان نكند كه به رنج و زحمت خواهي  مي
  ».افتاد

 را فريب داد و منحرف كرد، پس آنها از آن درخت نابا وجود اين، شيطان آن
  .ناه افتادند و خداوند آنها را از جايي كه در آن بودند، بيرون نمودخوردند و در گ

 از اشتباه آدم به دشمني سرسخت شيطان با انسان پي � اصحاب و ياران پيامبر اكرم
بردند و ترس و هراسي از او در دلشان ايجاد شد كه اين عامل، آنان را براساس برداشت 

شگي و توكل نمودن و كمك خواستن از خداوند آنان از مضامين قرآني به پناه بردن همي
به  جز گمراهي كردن و كشاندن انساندر مقابل اين شيطان رانده شده كه فكر و هدفي 

  : فرمايد وند متعال در اين باره ميخدا. گناه ندارد، سوق داد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 šš šš���� ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 44 44 44 44†††† ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ �   
  )65، اسراء(  

اي بر بندگان من نخواهي داشت و همين تو را كافي است كه  گمان سلطه بي«
  ».پروردگارت حافظ و پشتيبان است

پس شيطان به كساني كه، ايماني عميق به خداوند در دلهايشان وجود دارد و به سوي 
آيند و توكل و  آورند و اعضايشان در اطاعت الهي به حركت در مي  خدا روي مي

اعتمادشان بر او است، سلطه و قدرتي ندارد و آنان با آرزوها و خياالت باطل شيطان، 
برند؛ چون ايماني كه به  افكند، از بين مي نمايند و آنچه را كه در دلهايشان مي مبارزه مي

دارد و توكل بر خدا، اعتمادشان را  بخشد و از زشتي پرده بر مي خدا دارند به آنها نور مي
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شود و در برابر قدرت ايمان به خدا و   ضعيف و ناتوان مي،نمايدو شيطان تقويت مي
  1.گردد توكل بر او، خوار و زبون مي

   طلب آمرزش ضرورت توبه و-5
 از اين داستان آموختند كه هنگام مرتكب شدن گناه يا � اصحاب و ياران پيامبر اكرم

 معصيت  مرتكبقتيمعصيت بايد توبه و طلب آمرزش نمايند؛ چون آدم و همسرش و
 پروردگار بزرگوارشان روي گرديدند، خيلي زود و شتابان به مغفرت و طلب رحمت از

  : آوردند

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©9999 yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù 99 99‘‘‘‘ρρρρ áá áá\\\\ ää ääóóóó ÎÎ ÎÎ//// 44 44 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ ss ss%%%%#### ss ssŒŒŒŒ nn nnοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ èè èèEEEE≡≡≡≡ uu uu öö ööθθθθ yy yy™™™™ $$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ���� ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈββββ$$$$ xx xx���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ rr rr&&&&  tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� yy yyffff ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### �   
  )23 – 22 ،اعراف(  

هنگامي كه از درخت چشيدند، . آرام آنان را با مكر و فريب كشيدپس آرام «
آوري برگهاي بهشت كردند و آنها را بر  شروع به جمععورات خويش بديدند و 

پروردگارشان فريادشان زد كه آيا شما را از آن درخت نهي نكردم . خود افكندند
ما بر ! دگاراپرور: نگفتم كه اهريمن، دشمن آشكار شما است؟ گفتندو به شما 

ايم و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحم نكني از زيانكاران  خويشتن ستم كرده
  ».خواهيم بود

!! �:  چنانكه گفتند؛سريع به گناه همراه پشيماني شديد بوداين اعترافي  !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& � 
اي خالص بود كه به پذيرفته شدن آن كمك كرد تا از هالك شدن و خسارت  و توبه

ββββ �:  چنانكه گفتند؛ابدي نجات يابند ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ yy yymmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ پس وقتي » اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني، از زيانكاران خواهيم بود «� ####$$

                                                           

 .71، ص 1 همان، ج -1
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نياز نبودند،  آدم و همسرش با وجود جايگاه وااليشان از توبه كردن و طلب آمرزش بي
  1.يگران به طريق اولي نيازمند توبه طلب آمرزش هستندپس د
   پرهيز از حسد و تكبر-6

پس نخستين گناهي كه در . حسد و تكبر باعث گرفتاري ابليس به اين مصيبت گرديد
بنابراين، در شريعت اسالم، از تكبر بر حذر داشته شده و به . دنيا اتفاق افتاد، تكبر بود

كسي كه در دلش به اندازه «:  فرمود�  اكرمچنانكه پيامبر ؛متكبران وعيد داده شده است
 هاي زيادي در و در كتاب خدا آيه» .2دانه خردلي تكبر باشد، به بهشت راه نخواهد يافت

  .نكوهش تكبر و متكبران و سرانجام بد آنها در روز قيامت وجود دارد
پذيرد و در  ميتكبر يعني نپذيرفتن حق و تحقير مردم؛ چراكه شخص متكبر، حق را ن

داند و با آن  شمارد و خود را باالتر از حق مي شود و آن را ناچيز مي برابر آن تسليم نمي
  3. يعني تحقير كردن و خوار شمردن مردم»غمط الناس«و . ورزد دشمني و عناد مي

ترين مظهر و نماد نپذيرفتن حق، تبعيت ننمودن از دستورات خدا و سركشي  بزرگ
 از حسد، تكبر، خودستايي و پاك �  و اصحاب و ياران پيامبر اكرمدر برابر آن است

شمردن خود از عيب و نقص دور بودند؛ زيرا خطر اين امر را از اين سخن ابليس كه 

$$$$O �: كند  قرآن نقل مي tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �» همچنين مضمون  فهميده بودند و» من از او بهترم
  : فرمايد كه ميه بودند واقعي اين آيه را درك نمود

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG øø øøgggg ss ss†††† uu uu$$$$ ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt tt6666 xx xx.... ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΝΝΝΝ uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>>9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ßß ßßìììì ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää.... rr rr'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈββββθθθθ ää ääÜÜÜÜ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ’’ ’’.... tt tt““““ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$   )32، نجم( � ####$$
كنند و اگر گناهي  گيري مي همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها، كناره«

از آنان سر زند تنها صغيره است؛ چراكه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و 
از آن روز خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده است و . فراخ است

                                                           

 .30، ص 1 همان، ج -1

 .91، شماره 93، ص 1، كتاب االيمان، باب تحريم الكبر، ج مسلم -2

 .33، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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ايد، از شما  كه شما به صورت جنينهاي ناچيز در درون شكمهاي مادرانتان بوده
به خوبي آگاه بوده و هست؛ پس از پاك بودن خود سخن مگوئيد؛ زيرا كه او 

  ».شناسد پرهيزگاران را بهتر مي
 از اين سخن ابليس كه قرآن آن را نقل �  اصحاب و ياران پيامبر اكرمنهمچني

 � : نمايد مي ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ � »خاك و گل  مرا از آتش و او را از
متوجه اين موضوع گرديدند كه بايسته نيست كه به اصل و نسب خويش » اي آفريده

بلكه بايد به پرهيزگاري و انجام عبادات و خوبيها به خاطر رضامندي افتخار نمايند؛ 
  .ن افتخار كردپروردگار آسمانها و زمي

   آدم و همسرش و فرزندانشان است ابليس دشمن-7
هاي نازل شده در دوران مكي آموختند كه شيطان   از آيه� اصحاب و ياران پيامبر اكرم

به خاطر امتناع ورزيدن از سجده براي پدرشان آدم نه تنها از رحمت الهي طرد شد و 
و دشمن آدم و همسر و فرزندانش خداوند او را نفرين كرد؛ بلكه اولين دشمن آنان 

  : گرديد و خداوند فرموده است 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& �   )43، حجر(  
  ».و حتماً دوزخ ميعادگاه جملگي آنان است«

  : فرمايد و خداوند متعال مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 tt ttGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 ÈÈ ÈÈ ss ss∫∫∫∫ öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 

     ∅∅∅∅ ss ss3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttFFFF ôô ôômmmm VV VV{{{{ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �   )62، اسراء(  
! اي؟ اين همان است كه او را بر من ترجيح داده و گرامي داشته: شيطان گفت«

اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، فرزندان او را همگي جز اندكي نابود 
  ».گردانم مي

ميم خود را براي گمراه كردن فرزندان آدم اعالم بدين صورت شيطان، اراده و تص
كرد و از خداوند خواست تا او را تا روز قيامت باقي بگذارد تا تصميم خود را در عمل 

ست خداوند، درخوا. باشد اجرا نمايد و اين امر بيانگر دشمني او با آدم و فرزندانش مي
  : شيطان را اين گونه بيان فرمود

مردمان بعد ( كه چنين است مرا تا روزي مهلت ده كه در آن گفت پروردگارا، اكنون«
فرمود هم اينك تو از مهلت يافتگاني تا روزي كه . گردند زنده مي) از مرگشان مجدداً
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پروردگارا، به سبب اينكه مرا : گفت . معلوم است) در پيش خدا(آن ) فرا رسيدن(زمان 
. نمايم يم و جملگي آنان را گمراه ميآرا در زمين برايشان مي) گناهان را(گمراه ساختي 

  ». تو راةمگر بندگان مخلص و پاكيز
هاي قرآن پي بردند   براساس مضامين و محتواي آيه� اصحاب و ياران پيامبر اكرم

كه ارتباط شيطان با انسان ارتباطي براساس دشمني و عداوت بوده است و تغيير دادن 
ن انسان و شيطان، ناممكن است؛ چون اين امر، يعني برقرار كردن صلح و آشتي بي

شيطان، كار و هدفي در زندگي جز گمراه كردن انسانها و سوق دادن آنها به نافرماني 
  : فرمايد  چنانكه خداوند متعال مي؛خدا ندارد

� II IIωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// (( ((####θθθθ ãã ãããããã §§ §§$$$$ || ||ØØØØ ss ss????  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM || ||¡¡¡¡ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% zz zz −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )43، انعام(  
آيند، خشوع و خضوع كنند،  آنان چرا نبايد هنگامي كه به عذاب ما گرفتار مي«

دهند برايشان   اعمالي را كه انجام مي،ولي دلهايشان سخت شده است و اهريمن
  ».آراسته و پيراسته كرده است

 مورد ملكه سباء گفت درهمچنين خداوند با حكايت آنچه هدهد به سليمان 
  : فرمايد مي

� $$$$ yy yyγγγγ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### zz zz −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ �   
  )24، نمل(  

برند و   او و قومش را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي،من«
اهريمن، اعمالشان را در نظرشان آراسته كرده و ايشان را از راه بدر برده است، 

  ».گردند پس آنان راهياب نمي
يعني شيطان، كارهايشان را براي آنان آراسته كرد و كفري را كه در آن قرار داشتند، 

öö �: زيبا جلوه داد  ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ بنابراين، . 1 بازداشت و آنان را از راه توحيد� ####$$

                                                           

  .185، ص 12، ج تفسير قرطبي -1
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ه ترين دشمن خود قرار دادند و از گفت  شيطان را بزرگ� اصحاب و ياران پيامبر اكرم
  : فرمايد الهي فرمان بردند كه مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$$$$$ ss ssùùùù #### ‡‡ ‡‡ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ tt tt//// ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )6، فاطر(   � ####$$
او پيروان . گمان، اهريمن دشمن شما است؛ پس شما او را دشمن خود بدانيد بي«

  ».خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنم شوند خود را فرا مي
ها با شيطان دشمني ورزيدند و از آن اطاعت نكردند؛ بلكه از آن نبنابراين صحابه نه ت

  .ندپرهيز نموده و مردم را از آن بر حذر داشت
هترين واژگان استفاده  در گفتگو با ديگران از ب�  اصحاب و ياران پيامبر اكرم-8
  نمودند مي

 براي مبارزه با شيطان، از آن � يكي از وسايلي كه اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر اكرم
  :  پيروي از اين فرمايش خداوند بوداستفاده كردند،

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### éé ééøøøø uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ YY YYΖΖΖΖ???? ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �   )53، اسراء(  
به (به بندگانم بگو سخني بگويند كه زيباترين سخنها باشد؛ چراكه اهريمن «

گمان  بياندازد و  در ميان ايشان فساد و تباهي به راه مي) وسيلة سخنهاي زشت
  ».اهريمن، دشمن آشكار انسان بوده است

خداوند متعال به پيامبر بزرگوارش دستور داد تا مؤمنان را فرمان دهد كه بهترين 
واژگان را در گفتگو با ديگران استفاده نمايند؛ چراكه در صورت استفاده ننمودن از چنين 

؛ يعني، ارتباط آنان را آورد واژگاني، شيطان ميان آنها اختالف و كدورت به وجود مي
ايد نم مجادله را ميان آنها تحريك مينمايد و جر و بحث و  سست و از هم گسيخته مي

¨¨ � :تا دشمني و كينه ايجاد نمايد ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ YY YYΖΖΖΖ???? ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ���� » همانا
ت است يعني دشمني او با انسان، شديد و سرسخ. »شيطان، دشمن آشكار انسان است

بنابراين، رفتار . خواهد بنابراين، جز شر و بدي و ايجاد دشمني ميان آنان چيزي نمي
اي زيبا صورت   با ديگران با اخالقي واال و شيوه� اصحاب و ياران بزرگوار پيامبر اكرم

  :داد  گرفت؛ چرا كه بر اساس تعاليم مكتبي پرورش يافته بودند كه به آنان دستور مي مي
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� ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ss ssππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& 

ÈÈ ÈÈββββρρρρ çç çç$$$$ ÛÛ ÛÛØØØØ øø øøtttt ss ss†††† �   )98-96، مؤمنون(  
 آگاهيم و گويند ماكامالً از چيزهايي كه مي. با بهترين شيوه و سخن، پاسخ بگو«

هاي اهريمن و از اينكه با من گرد آيند،  پروردگارا، خويشتن را از وسوسه: بگو 
  ».دارم در پناه تو مي

ôô  �: فرمايد همچنين مي ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �»  ،با گذشت و خوبيهاي اخالقي
او را به و بدين وسيله دشمني و نفرت » نمايد، دفع كن بدي كسي را كه با تو بدي مي

  1.دوستي و محبت تبديل كن

≅≅≅≅ �: فرمايد و در جايي ديگر مي èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### � 
هاي شيطان كه انسان را به باطل و بديها و فساد و بازداشتن از  پروردگارا از وسوسه«

اي متصور نيست و  ده؛ چون در كنار شيطان، هيچ فاي».برم كشاند؛ به تو پناه مي حق مي

èè �. 2شيطان با معروف و نيكيها سر و كاري ندارد èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš���� ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββρρρρ çç çç$$$$ ÛÛ ÛÛØØØØ øø øøtttt ss ss†††† � 

برم از اينكه در كاري از كارها يا در چيزي از كارم شيطانها  پروردگارا به تو پناه مي«
 نام كارها كه در آغاز  است شريعت دستور داده،خاطر راندن شيطانه و ب» .حاضر شوند

  :فرمايد همچنين خدا مي.  برده شودخدا

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ èè èèππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ8888 ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ρρρρ èè èèŒŒŒŒ >> >> ee eeáááá yy yymmmm 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xxîîîî uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ØØ ØØøøøø ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )36 - 34 ،فصلت(   � ####$$

                                                           

  .100، ص 12، ج تفسير قاسمي -1

 .85، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -2
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با زيباترين طريقه و ) بدي و زشتي ديگران را(نيكي با بدي يكسان نيست «
ار، آن خواهد شد كه كسي كه ميان تو و نتيجة اين ك. بهترين شيوه پاسخ بده

و (به اين خو . ميان او دشمني بوده است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد
رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند و بدان  نمي) خلق عظيم

اي از شيطان  هر گاه وسوسه. رسند مگر كساني كه بهرة بزرگي داشته باشند نمي
  ». خود را به خداوند بسپار كه او بس شنوا و آگاه استمتوجه تو گرديد،

ôô  � :و بعد از اينكه فرمود  ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& � »و ».جواب بدي را با نيكي بده 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// uu uuρρρρ ×× ××οοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ;; ;;’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm � » به اين خوي و خلق عظيم
رسند مگر كساني كه بهره  ني كه داراي صبر و استقامت باشند و بدان نميرسند مگر كسا نمي

و اين توصيه و سفارش يعني پاسخ بدي را با نيكي دادن، كار كساني ».بزرگي داشته باشند
گذرد و در  است كه داراي صبر و حوصله باشد؛ زيرا چنين عملي بر نفسها دشوار مي

كسي كه داراي بهره فراواني از سعادت در دنيا و پذيرد مگر  ادامه فرمود كه اين را نمي
  1.آخرت باشد

  :فرمايد سپس خداوند مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xxîîîî uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ØØ ØØøøøø ÷÷ ÷÷““““ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �   
و اي از شيطان متوجه تو گرديد، خود را به خداوند بسپار كه ا هر گاه وسوسه«

  ».بس شنوا و آگاه است
نمايد كه در مقابل كسي كه بدي  يعني از آنچه شيطان تو را به آن وسوسه مي

هاي شيطان و تحريك و بدي او  نمايد، بدي كني و از او انتقام بگيري؛ پس از وسوسه مي
  2.بيند و به حالت آگاه است به خدا پناه ببر؛ چرا كه خداوند تو را مي

يقت رابطه انسان و شيطان را روشن كرد و راه حل و عالج آن هاي قرآن، حق برنامه
همچنين . را نيز بيان داشت و راههاي نفوذ شيطان براي گمراه كردن انسان را توضيح داد

                                                           

 101، ص 4، ج  ابن كثيرتفسير -1

 .86، ص 1، ج المستفاد من قصص القرآن -2
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برد و از كساني كه آنها را گمراه كرده  قرآن از شيطان در حالي كه در دوزخ به سر مي
  :ه استن به ميان آوردكند، سخ است، اعالم بيزاري مي

� (####ρρρρ ãã ãã———— tt tt���� tt tt//// uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù (( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ xx xx���� yy yyèèèè ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

$$$$ YY YYèèèè tt tt7777 ss ss???? öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøóóóó •• ••ΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ oo ooλλλλ mm mm;;;; (( (( íí íí !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã ÌÌ ÌÌ““““ yy yy____ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << <<ÈÈÈÈŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

öö öö//// ää ää3333 ›› ››????‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççFFFF øø øø���� nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äällll èè èè???? öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ää ää9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅzzzz ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&      †††† ÅÅ ÅÅ���� ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò2222 uu uu$$$$ õõ õõ°°°° rr rr&&&& 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �   )22-21، ابراهيم(  
ضعيفان . گردند همه در برابر خدا ظاهر و آشكار مي) روزي كه قيامت نام دارد(«

ما پيروان شما : گويند  پنداشتند مي بزرگ مي) در دنيا(به كساني كه خويشتن را 
اگر : گويند مي!  را از سر ما برداريد؟توانيد چيزي از عذاب خدا آيا مي. بوديم

) به راه نجات(كرد، ما هم شما را  رهنمود مي) ه رستگاريبه را(خداوند ما را 
تابي كنيم و چه شكيبايي نماييم، يكسان است و راه  چه بي. كرديم رهنمود مي

: گويد  نجات و گريزي براي ما نيست و اهريمن هنگامي كه كار به پايان رسيد مي
اخالف وعده خداوند به شما وعده راستيني داد و من به شما وعده دادم و با شم

كردم و من بر شما تسلطي نداشتم جز اينكه شما را دعوت نمودم و شما هم 
نه . دعوت را پذيرفتيد؛ پس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد

من امروز از اينكه مرا . رسيد رسم و نه شما به فرياد من مي من به فرياد شما مي
گمان كافران عذاب  جويم؛ بي ايد، تبري مي هانباز كرد) در دنيا براي خدا(قبالً 

  ».دردناكي دارند
نكات ذكر شده تصويري مختصر از چهرة واقعي شيطان و تصور اصحاب از اين 

  .دشمن نفرين شده بود
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  ها  به هستي و زندگي و برخي از آفريدهت نگرش صحابه نسب-9
هاي  را بر اساس آيهآموخت و آنها   همواره كتاب خدا را به اصحاب مي� پيامبر اكرم

. نمود قرآن بر تصور درست از عقيده و نگرش سالم به جهان و زندگي تربيت مي
   :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛ سخن به ميان آورد،بنابراين، از آغاز آفرينش و سرنوشت
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#### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÅÅ ÅÅ››››≡≡≡≡ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù xx xx8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// uu uuρρρρ 
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>> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ yy yyδδδδ tt tt���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### yy yyxxxxŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZàààà øø øø���� ÏÏ ÏÏmmmm uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ss ss???? 

ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )12-9، لتصف(   � ####$$
 روز آفريده است، ايمان نداريد و براي او  دوبگو آيا به آن كسي كه زمين را در«

او در زمين . باشد دهيد؟ او آفريدگار جهانيان مي همگونها و انبازهايي قرار مي
كوههاي استواري قرار دارد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و مواد 

اينها همه در چهار روز . اندازه الزم و مقدور مشخص كردغذايي زمين را به 
كامل به پايان آمد بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده 

: به زمين و آسمان فرمود.  دود بودسپس آهنگ آسمان كرد، درحالي كه آن. كند
آن گاه . يد آمديمفرمانبردارانه پد. گفتند. چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آييد

آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسماني فرمان 
آسمان دنيا را با چراغهايي بياراستيم و محفوظ داشتيم؛ . الزمش را صادر فرمود

  ».ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است اين برنامه
  :اند هاي فوق به سه حقيقت جهان هستي اشاره كرده آيه
  . آسمانگيري رزق و روزي در چهار روز قبل از آفرينش آفرينش زمين و اندازه - 1
  .اصل جهان مادي از دود است - 2
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 1.مجموعة مراحل تكويني زمين و آسمان شش روز است - 3
قرآن كريم، حقيقت بزرگي را بيان داشته و آن عبارت است از مشخص نمودن حالت 

 فعلي در شكل ستارگان و كهكشانها در آيند؛ ها قبل از اينكه به صورت ماده اوليه اين
 ؛چيزي كه هرگز كسي امكان دسترسي به آن را نداشت، مگر از روي حدس و گمان

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

� !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ –– ––EEEE‰‰‰‰ uu uuηηηη ôô ôô©©©© rr rr&&&& tt tt,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... 

xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ãã ããΒΒΒΒ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ àà ààÒÒÒÒ tt ttãããã �   )51، كهف(  
من ابليس و فرزندانش را به هنگام آفرينش آسمانها و زمين و خودشان را هم به «

ام و گمراهان را دستيار و مددكار خود  هنگام آفرينش خودشان حاضر نكرده
  ».ام نساخته

قرآن كريم به اين اصل واحد اشاره نموده و حقايقي از هستي را در نهايت وضوح و 
  :فرمايد  چنانكه مي؛ستروشني بيان كرده ا

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÅÅ ÅÅ››››≡≡≡≡ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù xx xx8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ pp ppκκκκ ss ssEEEE≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �   )10، فصلت(  
او در زمين، كوههايي استوار قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و «

اينها همه روي هم در . ي زمين را به اندازة الزم مقدر و مشخص كردمواد غذاي
 نچهار روز كامل به پايان آمد بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي خواها

  ».را برآورده كند
هاي سوره فصلت،   بر اساس مضامين و محتواي آيه�اصحاب و ياران پيامبر اكرم 
رينش آسمان، خداوند زمين و بركتهاي آن را آفريد و به اين نتيجه رسيدند كه قبل از آف

رزق و روزي ساكنان زمين را در چهار روز مقرر فرمود و همچنين آسمانها و زمين را 
هاي  هفت عدد قرار داده است و اين نگرش و ديد آنان بر اساس مردمي و آثار و نشانه

  2 .خداوند در طبيعت در درون آنان ايجاد شده بود

                                                           

 .177، مصطفي مسلم، ص مباحث في اعجاز القرآن -1

 .179-177 همان، ص -2
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و زمين را در دو روز آفريد، سپس آسمان را به وجود آورد ... «: گويد ميابن عباس 
و آنها را در دو روز ديگر برابر كرد و زمين را هموار و صاف نمود، به اين گونه كه آب 

ها را آفريد و موجودات  و چراگاه از آن بيرون آورد و كوهها و ريگها و جمادات و تپه
خلق «و » دحاها«: فرمايد  چنانكه مي؛ز ديگر خلق نمودميان زمين و آسمان را در دو رو

و زمين را در دو روز آفريد؛ پس زمين و ساير موجودات آن را در » االرض في يومين
اين است تقدير و » ذلك تقدير العزيز العليم«چهار روز و آسمانها را در دو روز آفريد 

  1».گيري خداوند توانا و آگاه اندازه
رآن وجود دارد، به اين قهاي متعددي كه در   از آيه� امبر اكرماصحاب و ياران پي

موضوع پي بردند كه خدا آسمانها را آفريده و كوهها را در زمين ميخكوب نموده است 
شماري در جهان هستي و از خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها به  و از حقايق بي

ا عنوان نمودن ضرب المثلهايي از تفصيل سخن گفته و فوايد آنها را بيان نموده است و ب
آنان خواست تا در آن بينديشند و آخر االمر اينكه روزي فرا خواهد رسيد كه كوهها را 

همچنين قرآن كريم از درياها و كشتيها و روزيهايي كه در دريا . از بيخ بر خواهد كند
 به ميان آورد و ق سخنباد، ابر، باران، رعد و بر: هاي جوي مانند  دارد و از پديدهوجود
  :فرمود
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 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ãã ããφφφφ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö;;;; tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �   )48، روم(  
سازد و بادها، ابرها را در آسمان  خدا كسي است كه بادها را روان مي«

دارد  هايي باالي يكديگر انباشته و متراكم مي گستراند و آنها را به صورت توده مي
بارد و هنگامي كه آن را بر كساني  بيني كه از البالي آنها بارانها فرو مي و تو مي
  ».گردند باراند، آنان خوشحال و مسرور مي انش مياز بندگ

  :فرمايد همچنين مي

                                                           

 .35، ص 6، كتاب التفسير، ج بخاري -1
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� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### yy yyxxxx ÏÏ ÏÏ%%%%≡≡≡≡ uu uuθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss)))) óó óó™™™™ rr rr'''' ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ““““≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ¿¿   )22 ،حجر(   � 2222¿¿
اندازيم و به دنبال آن از  دن ميبه وزي) باور ساختن آنها(و بادها را بر اثر تلقيح «

  » .بارانيم و شما توانايي اندوختن آن را نداريد آسمان، آب مي
قرآن كريم حتي در مورد حيوانات و منافعي كه از مسخركردن آنان همانند حمل 

گردد، سخن گفته  اش و تهيه لباس و غذا و خوراك عايد انسان مي انسان و بار و اثاثيه
  .است

ات زينت بنموده است كه با منقاد و فرمانبرداري حيوانات از انسان موجهمچنين بيان 
گردد و بيان نمودن چنين حقايقي بيانگر اهميت هستي و زندگي  و آرايش او فراهم مي

  .است
 ديدگاه درستي كه بيانگر ايدئولوژي درست و � بعثت، اصحاب و ياران پيامبر اكرم قبل از

انگيز آن باشد، نداشتند و به اين امر واقف   شگفتصحيح در مورد جهان هستي و نظام
نگرديده بودند كه هدف از آفرينش منظومه شمسي و خورشيد و ستارگان و ماه اين است كه 
بيانگر عظمت وي باشند و تسبيح او را بگويند؛ از اين رو خداوند آنان را به دقت و تفكر و 

  :مون جهان هستي فرا خواند و فرمودتدبر پيرا

� ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm6666 || ||¡¡¡¡èè èè@@@@ ãã ãã&&&& ss ss!!!! ßß ßßNNNN≡≡≡≡uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ßß ßßìììì öö öö7777 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >> óó óó xx xx«««« �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡çç çç„„„„  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyssss‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 33 33 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ====yy yymmmm #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî �   
  )44اسراء، (  

يح خدا آسمانهاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها هستند، همگي تسب«
گويند،  گويند و بلكه هيچ موجودي نيست مگر اينكه حمد و ثناي وي مي مي

 بس شكيبا و بخشنده پروردگارگمان  فهميد، بي ولي شما تسبيح آنها را نمي
  ».است

سپس قرآن از مسخركردن حيوانات و طبيعت در برابر انسان سخن گفته است و بر 
 ؛1شكر خداي خويش را به جاي آوردانسان واجب است در مقابل اين نعمت عظيم، 

  :فرمايد چنانكه مي
                                                           

 .214، ص مباحث في اعجاز القرآن -1
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� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ©© ©©9999 ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææκκκκ ââ ââ5555θθθθ ää ää.... uu uu‘‘‘‘ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 

ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ>>>> ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt±±±± tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„ �   )73-71، يس(  
بينيد كه برخي از آن چيزهايي كه قدرت ما آفريده است، چهار پاياني  مگر نمي«

ايم و ايشان صاحب آنهايند؟ و چهار پاياني را  است كه براي انسانها خلق كرده
 ديگر سازند و از برخي برخي از آنها را مركب خود مي. ايم رام ايشان ساخته

از آنها نوشيدنيها و . كنند كنند و برخي از آنها استفادهايي مي تغذيه مي
  »آورند، آيا نبايد شكرگزار باشند؟ هاي لبني به دست مي فرآورده

دارد؛  همچنين انسان را به تفكر و انديشيدن در مورد رزق و روزي حيوانات وا مي
نمايد  ريزي و تالش مي كر و برنامهانديشد و ف چرا كه انسان براي تامين زندگي خود مي

 براي  قدرتيآيد، اما حيوان عالوه بر اينكه و در صدد انباركردن و اندوخته نمودن بر مي
ريزي ندارد، در سرشت او چنين چيزي نهاده نشده است و بر اين  انديشيدن و برنامه

ت، روزي اساس خداوند فرزانه و آگاه كه علم و قدرتش همه چيز را احاطه نموده اس
 ؛حيوانات را به عهده گرفته و راههاي ادامه حيات را به روي حيوان گشوده است

  :فرمايد چنانكه مي

�  ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr(((( ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ �� ��ωωωω ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )60، عنكبوت(   � ####$$
رسان  ند روزي خود را بردارند، خدا روزيتوان چه بسيارند جنبدگاني كه نمي«

  ».آنها و شماست و خدا بس شنوا و آگاه است
هايش اين گونه است كه علم او در هر جا و مكان و  رفتار خداوند در مورد آفريده

شرايطي كه آفريدگانش قرار داشته باشند، احاطه دارد و در اعماق درياها، اقيانوسها، در 
دار روزي  هاي سخت و در فضا عهده خبندان و زير صخرهصحراهاي سوزان، مناطق ي

كند و  اند و پروردگارم فراموش نمي مخلوقاتش است و همه اينها در كتابي نوشته شده
  :فرمايد خداوند مي. رود ه خطا نميب
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ §§ §§���� ss ss)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyγγγγ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ öö ööθθθθ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �   )6 ،هود(  
 خداست و خدا ةاي در زمين نيست مگر اينكه روزي آن بر عهد دهنهيچ جنب«

  ».داند، همة اينها در كتاب روشني است محل زيست و محل دفن آن را مي
قرآن كريم انسانها را متوجه اين موضوع نموده است كه همانطور كه ملتها داراي 

ها و شيوه راه   مختلفي هستند، چهارپايان و حشرات نيز داراي شكلها و اندازهنژادهاي
  :فرمايد خداوند مي. 1رفتن و حركتهاي گوناگون و مختلفي هستند

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 99 99$$$$ ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ çç çç$$$$>>>> ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm$$$$ oo ooΨΨΨΨ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) íí ííΝΝΝΝ tt ttΒΒΒΒ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999$$$$ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 
$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ || ||³³³³ øø øøtttt ää ää†††† �  ) ،38انعام(  
كند وجود  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبده«

در كتاب هيچ چيز را فرو گزار . ندارد مگر اينكه گروههايي همچون شمايند
  ».دشون ايم؛ پس در پيشگاه پروردگارشان جمع آورده مي نكرده

قرآن كريم افكار و تصورات مسلمان صدر اسالم را در مورد جهان هستي و 
هاي ذكر شده سامان داد و حقيقت اين  مخلوقات و عجايبي كه در آن است بر اساس آيه

 ديدگاه اصحاب و يارانش را در مورد سرنوشت و �  پيامبر اكرمزندگي را بيان داشت و
ن داشت كه اگر آنها، راه نجات و كاميابي را درك قضا و قدر استوار و محكم نمود و يقي
اي تالش خواهند كرد تا به آن برسند و در بيان اين  نمايند با تمام قدرت و با هر وسيله

  :اين جوانب را محور قرار داده بود � نوع مطلب، رسول خدا
 و  اينكه زندگي دنيا هر چند طوالني باشد، نهايتاً محكوم به نابودي و زوال است- 1

وده الهي را براي آنها متاع دنيا هر چند بزرگ و زياد باشد، اندك و ناچيز است و اين فرم
  :توضيح داد

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ßß ßßNNNN$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ss ssùùùù ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ôô ôôMMMM oo ooΨΨΨΨ −− −−ƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨———— $$ $$#### uu uuρρρρ      ∅∅∅∅ ss ssßßßß uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss%%%% !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ââ ââ[[[[ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 
                                                           

  .216 همان، ص -1
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÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yymmmm ββββ rr rr(((( xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 šš šš∅∅∅∅ øø øøóóóó ss ss???? ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )24 ،نسيو(  
بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه  مال دنيا همانند آبي است كه از آسمان مي«

آميزند تا بدانجا كه زمين كامالً  خورند، به هم مي انسانها و حيوانها از آنها مي
گردد و اهل زمين يقين پيدا  گيرد و آراسته و پيراسته مي آرايش و زيبايي مي

رسد و گياهانش  ارند، فرمان ما در شب يا روز در ميكنند كه بر زمين تسلط د مي
كنيم انگار ديروز در اينجا چيزي نبوده  را از ريشه برآورده و درو و نابودش مي

  ».انديشند كنيم كه مي هاي خويش را براي قومي تشريح و تبيين مي ما آيه. است
كيب شده است در آية كريمه فوق، ده جمله وجود دارد كه از مجموع آنها تشبيهي تر

آيد؛ زيرا در آن حالت  اي از آن در تشبيه، خلل به وجود مي اي كه با كاستن جمله به گونه
دنيا در سرعت پايان يافتن و از بين رفتن نعمتهايش و فريب خوردن مردم به آن به آبي 

روياند و زمين را با آن  آيد و انواع گياهان را مي تشبيه شده است كه از آسمان فرود مي
گردد تا جايي كه اهل دنيا به  چون عروسي كه لباسهاي فاخر پوشيده است، آراسته مي

برند كه از آفتها به دور مانده و سالم است تا اينكه  آن چشم طمع دوخته و گمان مي
آيد، طوري كه گويا تا ديروز اصالً وجود نداشته  ناگهان عذاب الهي به سراغ آن مي

  1.است
  :فرمايد براي آنها بيان كرد كه ميگفته خداوند را  � همچنين پيامبر اكرم

� óó óó>>>> ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÛÛ ÛÛVVVV$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyδδδδ çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ßß ßßxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

&& && óó óó xx xx«««« #### ·· ··‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ �   )45 ،كهف(  
مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از ابر آسمان فرو «

 شوند؛ سپس فرستيم؛ سپس گياهان زمين از آن تنگاتنگ و تو در تو مي مي
سازند و خدا بر هر  شوند و بادها آنها را پخش و پراكنده مي  و پرپر ميخشك

  »).و هست( بوده اچيزي توان
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ن و از بين رفتن آن چنين  آباد شد دربراي مردم مثال زندگي دنيا را! ديعني اي محم

<< �: بيان كن >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÛÛ ÛÛVVVV$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ مانند آبي كه  � ####$$
هايي كه در آن وجود داشت، سپس روييدند و رشد و  از آسمان فرود آورديم يعني دانه

yy � كوفايي و تر و تازگي آنها را فرا گرفت و آن گاهبزرگ شدند و ش yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyδδδδ � 

çç �شود  خشك مي ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ßß ßßxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 33 كند و به چپ و راست  بادها آن را پراكنده مي � 33

tt �اندازد  مي ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« #### ·· ··‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ � يعني . و خداوند بر هر چيزي تواناست
  :فرمايد همچنين مي. 1ن و از بين بردن هر چيزي تواناستبر پديد آورد

� (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒ==== ÏÏ ÏÏèèèè ss ss9999 ×× ××θθθθ øø øøλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 77 77���� ää ääzzzz$$$$ xx xx���� ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÖÖ ÖÖ���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 ss ss???? uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... BB BB]]]] øø øø‹‹‹‹ xx xxîîîî || ||==== yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßßkkkk‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

çç ççµµµµ1111 uu uu$$$$ tt ttIIII ss ssùùùù #### vv vv���� xx xx���� óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ãã ããmmmm (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$   )20، حديد(   � ####$$
بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي، سرگرمي، آرايش و پيرايش، نازش در ميان «

دنيا همچون باران است . گر و مسابقه در افزايش اموال و اوالد است و بسهمدي
كنند  ، سپس گياهان رشد و نمو ميدآور كه گياهان آن كشاورزان را به شگفت مي

 در آخرت .گردند شوند و آن گاه خورد و پر پر مي و بعد زرد و پژمرده مي
) براي خداپرستان(و آمرزش و خشنودي خدا ) براي دنياپرستان(عذاب شديدي 

  ».است اصالً زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب نيست

$$$$  �: كند ردادن زندگي را چنين بيان ميخداوند تحقير و ناچيز قرا yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒ==== ÏÏ ÏÏèèèè ss ss9999 � اي بيش نيست يعني تفريحي است و بس  زندگاني دنيا بازيچه»×× ××θθθθ øø øøλλλλ mm mm;;;; uu uu« و 

ππππ«. باطل است uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ«77 �اي زيباست  ه و منظر 77���� ää ääzzzz$$$$ xx xx���� ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// �  و افتخار كردن شما به

ÖÖ �اصل و نسب  ÖÖ���� èè èèOOOO%%%% ss ss3333 ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... BB BB]]]] øø øø‹‹‹‹ xx xxîîîî  �  و مسابقه در افزايش
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|| �اموال و واوالد است مانند باراني  ||==== yy yyffff ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ �  ،كه گياهان سبز شده

§§ �آورد و كافران بيش از همه به آن گرايش دارند  شگفت ميكشاورزان را به  §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ßß ßßkkkk‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

çç ççµµµµ1111 uu uu$$$$ tt ttIIII ss ssùùùù #### vv vv���� xx xx���� óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ � را  شود، آن گاه آن اش خشك مي سپس بعد از تر و تازگي و خرّمي

§§ �بيني  خشك شده و زرد مي §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ãã ããmmmm � گردد و از آن  و بعد خرد و پرپر مي
نمايد و اينكه آخرت  تن و نابودشدن قطعي دنيا داللت ميجا كه اين مثال براي از بين رف

به طور قطع وجود دارد و خواهد آمد، خداوند ما را از عذاب آخرت ترسانده و به 

’’’’ �: آخرت تشويقمان كرده و فرموده استخوبيهاي  ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 

×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××ββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ٌ � ت و نيز آمرزش و خشنودي از خ سو در آخرت عذابي
يعني در آخرتي كه خواهد آمد، غير از اين دو، چيز ديگري . جانب خداوند وجود دارد

$$$$ �. نيست يا عذاب سخت و يا آمرزش خداوند و خشنودي وي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ عني دنيا كاالي فنا ي. و زندگي دنيا جز كاالي فريب چيزي بيش نيست � ####$$
خورد و طبعاً  شدني است كه هر كس به آن و به كااليش گرايش پيدا كند، فريب مي

. 1گردد كسي كه به جهان آخرت ايمان نداشته باشد، همين دنيا، مورد پسندش واقع مي
آنچه در اين آيات كريمه به آن اشاره شد، حقيقت دنيا با تمام كاال و زينت و لذتهايش 

ارزش و اندك و فناشدني است و  و همه اينها نسبت به نعمت آخرت، بيباشد  مي
 پيوسته � هاي ذكر شده بود و پيامبر اكرم ديدگاه مسلمانان صدر اسالم هم بر اساس آيه

نزد خدا به كرد و نقش و رسالت آنها را در زمين و جايگاهشان را  آنها را راهنمايي مي
الت خويش را به طور كامل ايفا نمودند و بر اثر آنان خاطرنشان ساخت و آنان نقش و رس

نظيري در وجود آنها پديد آمد و در تمامي  تربيت درست و سالم، حماسه و قاطعيت بي
گونه تنبلي و سستي و بدون ترس از كسي جز خدا و بدون چشم طمع  اوقات و بدون هيچ

 سعادت دنيا و دوختن به غنايم و فقط براي ايفاي نقش و اداي رسالت و محقق كردن
  2.كردند كوشيدند و تالش مي نجات در آخرت، مي
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  و متاعداعيان بر اثر تمايل و محبت دنيامتأسفانه اين ويژگيها در وجود بسياري از 
باشند و چون  يابي بيشتر متاع دنيا مي آن، كم رنگ شده است و همواره در صدد دست

 همچنان در صدد برآوردن برخي از نيازهاي مادي و دنيوي آنان برطرف گرديد،
  .آيند ميبرهاي جديد  خواسته

رود، اما استفاده  م امت به شمار ميااي بزرگ و تلخ براي دعوت و قي اين امر فاجعه
از دنيا در حدودي كه شريعت آن را جايز شمرده است؛ يعني، از آن به عنوان وسيله و 

  . پسنديده استمركبي براي رسيدن به آخرت استفاده كردن، كاري شايسته و



 

  
  
  
  
  

  فصل دوم 
  

  ساختار عبادي و اخالقي در دوران مكي
  

  : مسلمانان صدر اسالمد دلهايعبادتها عامل اصلي تزكيه و پاك كردن
  :فرمايد خداوند مي

� šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF???? ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �   ) ،85اسراء(  
بگو روح چيزي است كه ) كه چيست(پرسند  درباره روح مي) اي محمد(از تو «

  ».تنها پروردگارم از آن با خبر است و جز دانش اندكي به شما داده نشده است
  :فرمايد و مي

� #### ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ §§ §§θθθθ yy yy™™™™ àà ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ � )72، ص(  
هنگامي كه آن را سر وسامان دادم و آراسته و پيراسته كردم و از جان خود در «

  ».در برابرش سجده ببريد. آن دميدم
  :فرمايد همچنين مي

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ1111 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ yy yy‡‡‡‡ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏmmmmρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( (( ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ �   )9، جدهس(  
آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح خود در او دميد و براي «

  ».آوريد را به جاي مي) نعمتهاي او(شما كمتر شكر . شما چشمها و دلها آفريد
سعي و تالش آن حضرت براي تربيت شاگردانش بر اين پايه و اساس نهاده شده بود 

 براي رسيدن به ،ز نظر روحي بر عهده گيرد بنابراينكه تزكيه و پاكيزه كردن آنان را ا
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ني بر عهده گرفت و آهاي قر چنين هدفي راهنمايي و ارشاد آنان را بر اساس آيه
  :هاي آن عبارت بودند از ين برنامهتر مهم
 تدبر و انديشيدن در هستي و مخلوقات و كتاب خدا تا به عظمت و شكوه - 1

  :فرمايد انكه خداوند مي چن؛آفريننده و حكمت وي پي ببرند

� \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧óó óó[[[[ yy yyêêêê øø øø9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ´́́́øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç çç7777 èè èè==== ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZWWWW???? ÏÏ ÏÏWWWW yy yymmmm }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠθθθθ àà ààffff ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ[[[[ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss!!!! ßß ßß,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ââ ââ[[[[ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### 

tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )54، اعراف(   � ####$$
پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد «

پوشاند و شب شتابان  با شب، روز را مي. استقرار يافتسپس بر باالي عرش 
 بيافريده است و جملگي دنبال روز روان است و خورشيد و ماه و ستارگان را

. دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي. مسخر او هستند
  ».بزرگوار است پروردگار جهانيان

 انديشيدن در علم فراگير خداوندي؛ چرا كه او به همه آنچه در جهان هستي چه - 2
 و انديشيدن در به صورت پنهان و چه به صورت آشكار وجود دارد؛ آگاهي كامل دارد

دهد و نفس را از انواع ترديدها و بيماريها  اين امور، عظمت خداوند را در دل جاي مي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي،سازد پاك مي

� ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ßß ßßxxxx ÏÏ ÏÏ????$$$$ xx xx���� tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÎÎ ÎÎ hh hh$$$$ yy yy9999 øø øø9999 $$ $$#### 

ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääÝÝÝÝ àà àà)))) óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 77 77ππππ ¬¬ ¬¬6666 yy yymmmm ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== àà ààßßßß ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55==== ôô ôôÛÛÛÛ uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ CC CC§§§§ ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà66669999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôômmmm tt tt���� yy yy____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ## ## || ||ÓÓÓÓ øø øø)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ×× ××≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& 

‘‘‘‘ ww wwΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ (( (( ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óó\\\\ tt ttΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; oo ooΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   

  )60-59انعام، (  
هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه«

نيست و خداوند از آنچه در دريا و خشكي وجود دارد، آگاه است و هيچ برگي 
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اي در تاريكيهاي زمين و  افتد مگر اينكه از آن خبردار است و هيچ دانه فرو نمي
. تد مگر اينكه در لوح، ضبط و ثبت استهيچ چيز تر و خشك نيست كه فرو اف
انگيزد و او  ميراند و در روز شما را بر مي خدا است كه در شب شما را مي

. آوريد تا مهلت معين به سرآيد كنيد و چه فراچنگ مي داند كه در روز چه مي مي
كرديد با خبر   ميآنچهگرديد و آن گاه شما را به  سپس به سوي خدا بر مي

  ».گرداند مي
هاي تربيت روح است و از ساير  ت خداوند عزوجل يكي از بزرگترين وسيلهد عبا- 3

تري دارد؛ زيرا عبادت يعني نهايت كرنش براي خداوند  وسايل تربيتي جايگاه مهم
  :فرمايد بنابراين، خداوند مي. يستن عزوجل و هيچ كس جز خداوند سزاوار عبادت

� 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ tt ttóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ 

xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uu$$$$ yy yy9999 ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 �   )23، اسراء(  
. در نيكي كنيدپروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و ما«

 از آن دو و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند به آنان اف يهر گاه يك
  ».مگو و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو

  :نمايد، دو نوع هستند ا پاكيزه ميبرد و نفس ر عبادتهايي كه جايگاه روح را باال مي
 واجب مانند طهارت، وضو، نماز، روزه، زكات و حج و عبادتهاي:  نوع اول–الف 

  .غيره
شود كه انسان به خاطر  عبادت به معني عام كه شامل هر كاري مي:  نوع دوم–ب 

نمايد و هر احساسي كه به انسان  دهد يا از انجام آن خودداري مي رضاي خدا انجام مي
 حتي هر ،درآو ميدهد و انسان به قصد نزديك شدن به خدا به آن روي  دست مي

احساسي كه در ذهن انسان به قصد نزديكي به خدا به وجود آيد شامل عبادت است، 
پس هر كاري كه به . مشروط به اينكه نيت شخص، خشنود كردن خداوند متعال باشد

رسد و  نيت تقرب به خدا انجام شود، عبادتي است كه به انجام دهنده آن پاداش نيك مي
پاكسازي و تزكيه روح با خواندن نماز، تالوت قرآن . 1يابد ت ميروحش به نيكويي تربي

و ذكر خداوند و تسبيحش، امر بسيار مهمي در اسالم است؛ زيرا نفس انساني اگر از 
                                                           

 .472-471، ص 1، عبدالحليم محمود، ج فقه الدعوه -1
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اش ارتباط برقرار نكند به مسئوليتهاي ديني خود  آلودگيها پاك نشود و با آفريننده
دهد و آن را  بخشد و توشه مي ن، روح را قوت نميآعبادت و مداومت بر . رسد نمي

 �اي كه بر پيامبر اكرم سومين سوره. دهد براي انجام آنچه به آن امر شده است، سوق مي
  : چنانكه خداوند فرمود؛نازل شد، حامل پيام نماز و ذكر و تالوت قرآن بود

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨““““ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ xx xx���� óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& óó óóÈÈÈÈ àà àà))))ΡΡΡΡ $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ oo oo???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ss ssππππ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©©$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ôô ôôÛÛÛÛ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss9999 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$ [[ [[ssss öö öö7777 yy yy™™™™ WW WWξξξξƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ÌÌ ÌÌ���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ −− −−GGGG uu uu;;;; ss ss???? uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏFFFF öö öö;;;; ss ss???? �   

  )8-1، مزمل(  
نيمي از شب يا . بيدار بمان) از آن(شب را جز اندكي ! اي جامه به خود پيچيده«

يا بر نيمه آن بيفزا و قرآن را با ) تا به يك سوم شب برسد(كمي از آن بكاه 
. كنيم بخوان، ما سخن سنگيني بر تو نازل مي) و همراه با دقت و تأمل(ترتيل 

تو در روز تالش فراوان و . ل مؤثرتر استهمانا قيام شب ماندگارتر و اقوا
  ».طوالني داري، نام پروردگارت را ببر و از همه چيز ببر و بدو بپيوند

آمادگي براي تحمل امر دشوار و مسئوليتهاي سخت به كمك عبادت شبانه و 
 از روزهاي نخست � مداومت بر ذكر و تالوت و ميسر خواهد بود و سعي پيامبر اكرم

 در 1 اصحاب و يارانش را به وسيلة عبادت تزكيه نمايددلهاي تا وجود .دعوت اين بود
بردند و نمازشان را به صورت  ها پناه مي آن روزهاي نخست آنان براي اداي نماز به دره

دانست كه كافران  نمود و مي  احساس خطر مي�  و چون پيامبر اكرم2خواندند پنهاني مي
بنابراين، پيامبر . ر نماز بخوانند و قرآن تالوت كنندآشكاگذارند آنها به طور علني و  نمي
 خانه ارقم را پايگاهي براي برگزاري نماز و تعليم كتاب خدا قرار داد و تمام موارد �اكرم

ذكر شده براي تزكيه بود و اگر تزكيه روح به وسيلة عبادت و نماز و تالوت اهميتي 
حتي .  و خطر، آن را ترك نمايندداد كه هنگام احساس ترس نداشت، خداوند اجازه مي

خواند، كشف كردند باز هم   در آن نماز مي� پس از اينكه قريش، مكاني را كه پيامبر اكرم
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268 الگوي هدايت

 مسلمانان را به نماز ،هاي نازل شده در مكه آيه. 1آنها نماز و تالوت قرآن راترك نكردند
نمايند و يا به  خواندن تحريك نموده است و كساني را كه در نمازهايشان فروتني مي

خيزند و به ياد خدا هستند و او را به پاكي ياد  خاطر نماز شب از رختخوابهايشان بر مي
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛كنند، ستوده است مي

� ô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù �  

  )4-1، المؤمنون(  
كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع . مسلماً مؤمنان، پيروز و رستگارند«

بيهوده روگردانند و كساني هستند ) كردار و گفتار(دارند و كساني هستند كه از 
  ».كنند كه زكات مال بدر مي

  :ايدرمف همچنين خداوند مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 èè èèŒŒŒŒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( ((####ρρρρ ”” ””���� yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ¬¬ ¬¬7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nnûûûû$$$$ yy yyffff tt ttFFFF ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ $$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYèèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÓÓ ÓÓ§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§���� èè èè%%%% && && ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& LL LL !! !!#### tt tt““““ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ  yy yyϑϑϑϑ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZ)))) ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù 44 44 �� ��ωωωω tt ttββββ………… ââ ââθθθθ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù àà ààMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 33 33““““ uu uuρρρρ ùù ùù'''' yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### KK KKωωωω ââ ââ““““ çç ççΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== ää ää.... (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

(( ((####θθθθ ãã ãã____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 èè èè???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ss))))ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ$$$$ yy yy9999 øø øø.... FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... èè èèŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 

                                                           

  .70، ص  الجهاد في نشر الدعوهةاهمي -1



269  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO uu uuÚÚÚÚ {{ {{\\\\ ôô ôôãããã rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44 44 $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFFΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù  ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ óó óó[[[[ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( (( çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ 

ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu$$$$ óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ[[[[ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ (( (( 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 

$$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò6666 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ BB BBMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UUψψψψ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �   ) ،26 - 15سجده(  
انها پند داده شوند، به سجده تنها به آيات ما كساني ايمان دارند كه هر وقت بد«

. ورزند پردازند و تكبر نمي افتند و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي مي
پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد . شود پهلويشان از بسترها به دور مي

داند در  كس نمي بخشند هيچ ايم، مي  كه بديشان دادهيخوانند و از چيزهاي مي
دهند چه چيزهاي شادي آفرين و مسرت  ي كه مؤمنان انجام ميبرابر كارهاي

آيا كسي كه مؤمن بوده است همچون كسي . بخشي براي ايشان پنهان شده است
برابر نيستند و اما كساني كه ايمان ) نه هرگز اين دو! (است كه فاسق بوده است؟

ندگي است  باغهاي بهشت كه جاي ز،اند اند و كارهاي شايسته انجام داده آورده
در برابر كارهايي ) خدا از ايشان(از آن ايشان خوهد بود به عنوان محل پذيرايي 

 درب) از فرمان خدا و از اطاعت از او(اند و اما كساني  داده انجام مي) در دنيا(كه 
جايگاه ايشان دوزخ است هر زمان كه ) اند و راه كفر در پيش گرفته(رفته 

شوند و بديشان گفته  ده ميان بدانجا بازگردانبخواهند از آن بدر آيند، ايش
اب دنيا را ذقطعاً ع! پنداشتيد بچشيد عذاب آتشي را كه آن را دروغ مي: شود مي

چه كسي . چشانيم، شايد برگردند بديشان مي) آخرت(تر  پيش از عذاب بزرگ
ستمكارتر از آن كسي است كه به آيات پروردگارش پند داده شود و او از آنها 

ما براي موسي . بگرداند؟ مسلماً ما همگي بزهكاران را كيفر خواهيم دادروي 
كتاب را فرو فرستاديم و شك نداشته باش كه موسي تورات را دريافت داشت و 

 اسرائيل گردانديم و از ميان بني اسرائيل پيشواياني  آن را رهنمون و راهنماي بني
ودند بدانگاه كه بني اسرائيل نم را پديدار كرديم كه به فرمان ما راهنمايي مي
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پرودگار تو روز قيامت . ي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردنديشكيبا
آيا براي ايشان . كند ميان آنان درباره چيزهاي مورد اختالف ايشان داوري مي

ايم  روشن نشده است كه پيش از آنان ما مردمان نسلهاي فراواني را هالك كرده
هايي است، آيا   واقعاً در اين نشانه.روند كان آنان راه ميو در مسكن و م

  »شنوند؟ نمي
  : فرمايد همچنين خداوند مي

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ’’’’ nn nnûûûû tt tt���� ss ssÛÛÛÛ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ss ss9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ ©© ©©%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 �   )114، هود(  
گمان  در دو طرف روز و در اوائل شب چنانكه بايد نماز را به جاي بياوريد، بي«

گمان در اين اندرز و ارشاد است براي كساني  بي. برد نيكيها، بديها را ازميان مي
  ».دارند كنند و به ياد مي پذيرند و خداي را ياد مي كه پند مي

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888θθθθ ää ää9999 àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!! ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, || ||¡¡¡¡ xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... #### YY YYŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff yy yyγγγγ tt ttFFFF ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// \\ \\'''' ss ss#### ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ©© ©©9999 

## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ss ssWWWW yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ �   )79- 78، اسراء(  
ريكي شب و نماز صبح نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب تا تا«

در پاسي از شب . گردد بازديد مي) توسط فرشتگان(گمان نماز صبح  را بخوان بي
اين يك فرضية اضافي براي تو . از خواب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان
  ».اي برساند است، باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده

� ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44†††† nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÆÆ ÆÆííííθθθθ èè èè==== èè èèÛÛÛÛ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555ρρρρ ãã ãã���� ää ääîîîî (( (( ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt tt∃∃∃∃#### tt tt���� ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### yy yy7777 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� ss ss???? 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ tt tt⊥⊥⊥⊥ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè −− −−GGGG tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ nn nnοοοο tt tt���� ÷÷ ÷÷δδδδ yy yy———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ää ää−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 44 44’’’’ ss ss++++ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω yy yy7777 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ (( (( ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ yy yy7777 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ 33 33 èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 
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(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ???? ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ùù ùù'''' ss ss???? èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ#### ßß ßßssss }} }}ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$   )133-130، طه(   � ####$$
گويند شكيبايي كن و قبل از طلوع آفتاب و  پس تو در برابر چيزهايي كه مي«

پيش از غروب آن و در اثناي شب و در بخشهايي از روز به پرستش و ستايش 
دوز به پروردگارت مشغول شو تا راضي و خشنود شوي و چشم خود را م

مادي كه زينت  اين نعمتهاي. ايم نعمتهاي ماديي كه به گروههايي از كافران داه
ايم تا آنان را بدان بيازمائيم و دادة پروردگارت   بديشان داده،زندگي دنيا است

  ».بهتر و پايدارتر است

� ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 yy yy™™™™ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ÆÆ ÆÆííííθθθθ èè èè==== èè èèÛÛÛÛ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### çç ççµµµµ óó óóssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff tt tt¡¡¡¡9999 $$   )40-39، ق( � ####$$
گويند، پايدار و شكيبا باش و ستايش و سپاس  پس در برابر چيزهايي كه مي«

پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به جا آور و نيز در 
  ».نمازها او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماياي از شب به دنبال  پاره

گردد كه در حالت سختي و دشواري بايد با  هاي ذكر شده چنين استنباط مي از آيه
ر و تالوت قرآن و پناه بردن به خدا و دعا نمودن، آمادگي الزم را به كنماز خواندن و ذ

و پاكسازي روح نماز مقدمة همة عبادتها است و اثر بزرگي در تزكيه . 1دست آورد
 صدر اسالم مسلمانان دارد و شايد بارزترين تأثيراتي كه در روح و روان مسلمانان

  :گذاشت،عبارت بودند از
   پذيرفتن اوامر خدا و اظهار بندگي-1

  :اند، ستوده و فرموده است ت نموده اجاب راخداوند، مؤمناني را كه فرمان او

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ �   )38، شوري(  
گويند و نماز را چنانكه  و كساني هستند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي«

خوانند و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است و از  بايد مي
  ».كنند  ميايم، انفاق  كه بديشان دادهاييچيزه

                                                           

 .72 همان، ص -1
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مفاهيم عبوديت واقعي نيز با روي آوردن تبعيت و فرمانبرداري صادقانه و مخلصانه 
  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛نمايد به خدا تحقق پيدا مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 
yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )163-162، انعام(   � ####$$

بگو نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان «
ام و من اولين  خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده. است

  ».مسلمان هستم
 نتيجه رسيدند كه هر يك از اعمال و حركتهاي نماز، مسلمانان صدر اسالم به اين

آنان وقتي سورة فاتحه را با فكر و . نمايد بندگي و اطاعت آنان از خداوند را اثبات مي
: گويد نمودند؛ پس وقتي بنده مي ميخواندند، احساس بندگي نسبت به خداوند  تدبر مي

� ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ هر نوع » دگار جهانيان را سزاستستايش پرور« � ####$$
توفيق طاعت و نمايد و او را به خاطر اينكه به او  كمال را براي خداوند متعال ثابت مي

نمايد و از خداوند با  ميبندگي داده است و نعمتهاي فراواني بخشيده است، ستايش 

$$$$‚‚‚‚ �و باگفتن . 1صفات و نامهاي نيكش تجليل كرده است −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ � »به يگانگي خداوند » جوييم پرستيم و فقط از تو ياري مي تنها تو را مي
جويد؛ پس خداوند، معبود راستين است و از او ياري  نمايد و از او ياري مي اعتراف مي

$$$$ �. شود و هر نوع كمك خواستن از غير خدا ننگ و ذلت است طلبيده مي tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### 

xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ اين جمله بيانگر اقرار و » .ما را به راه راست راهنمايي كن« � ####$$
اعتراف بنده است به اينكه او به هدايت و استقامت بر حق، نيازمند است و به ثمر و 

 و غضب پروردگارشان قرار خشمنتيجة هدايت و نجات يافتن از كساني كه مورد 
سپس وقتي براي ركوع خم . 2 استاند و به دور شدن از صف گمراهان، نيازمند گرفته
كند؛ پس  نمايد و پاكي او را بيان مي گويد و پروردگارش را تعظيم مي شود، تكبير مي مي

                                                           

 .221، ص 1، انس احمد، ج  النفسةمنهج االسالم في تزكي -1

 .40-35، ابن جوزي، ص ةالموازنه بين ذوق السماع و الصلو -2



273  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

نمايند و هنگامي كه به   اعضاء و جوارح و قلب كرنش و فروتني مي،در اين ركن نماز
ابر ترين و عزيزترين اعضاي خود را با خواري و فروتني در بر رود، شريف سجده مي

سجدة اعضاء بيانگر شكستگي و تواضع قلب است و با . گذارد پروردگار به زمين مي
از اين رو پيامبر . 1افتد سجدة جسم و اعضاء، قلب نيز براي پروردگارش به سجده مي

و هر چند در سجده، » .ترين حالت به پروردگار است سجده نزديك«:  فرمود� اكرم
شود؛ چنانكه  تر مي يك، بنده به پروردگارش نزدتواضع و فروتني بيشتري ايجاد شود

  :فرموده است

� �� ��ξξξξ xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ >>>> ÎÎ ÎÎ$$$$ tt ttIIII øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ �   )19، علق(  
  ».هرگز از او مپذير و براي خدا سجده كن و قرب او را حاصل كن«
ترين حالت به خدا وقتي است كه بنده در سجده  نزديك«:  آمده است نيزدر حديث

شود، در مقابل پروردگارش زانو   و چون از سجده بلند مي2».عا كنيدباشد؛ پس زياد د
خواهد و اميدوار است كه خداوند  زند و از گناهاني كه انجام داده است، معذرت مي مي

او را بيامرزد و بر او رحم نمايد و اين چنين در تمام حركتهاي نماز، عبوديت و بندگي 
رساند و ايمان  آورد و يگانگي او را به اثبات مي ميكند و بنده به خدا، روي  نماد پيدا مي

ترين ثمرة نماز است كه راه  نمايد و اين بزرگ خود را كه اساس تزكيه است، تقويت مي
  3.بخشد نمايد و پاكي دل و آرامش را به او مي زندگي را براي بنده روشن مي

   مناجات و نيايش با پروردگار-2
 فرموده است كه خداوند  را اين گونه بياناي از اين مناجات آن حضرت صحنه

ام هر چه بخواهد  ام و بنده ام به دو نيم تقسيم كرده نماز را ميان خود و بنده«: فرمايد مي

‰‰‰‰ �: گويد پس وقتي بنده مي. دهم او ميبه  ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ستايش « � ####$$
 و چون بگويد. م مرا ستايش كردا بنده: دگوي خداوند مي» پروردگار جهانيان استمخصوص 

� ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ ام مرا ثنا و تعريف  بنده«: گويد  خداوند مي» بخشنده و مهربان است« � ####$$

                                                           

 .22-20، ابن رجب، ص ةالخشوع في الصلو، 46-43 همان، ص -1

 .482، باب ما يقال في الركوع و السجود، شماره ة، كتاب الصلومسلم -2

 .222، ص 1، ج  النفسةم في تزكيمنهج االسال -3
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7777 �: و چون بگويد » نمود ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ خداوند » صاحب روز جزاست« � ####$$
  .ام مرا ستود بنده: گويد مي

$$$$ � :گويد و وقتي مي tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî ÅÅ ÅÅUUUUθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ �� ��ÒÒÒÒ9999 $$ ما را به راه راست راهنمايي كن، راه كساني « � ####$$
  » .اي و نه راه گمراهان اي نه راه كساني كه بر آنان خشم گرفته كه به آنان نعمت بخشيده

ام هر چه بخواهد به او  ام است و بنده اين، متعلق به بنده«: يدفرما اوند ميخد
  1».دهم مي

و  مناجات را مشروط بر اينكه انسان در تمامي امور � اصحاب و ياران پيامبر اكرم
ترين اسباب پاكسازي تزكيه نفس و تقويت  كارهايش از آن كمك بگيرد، آن را بزرگ

  .دانستند ايمان مي
   آرامش روح و روان-3

افتاد، با متوجه شدن به نماز، از آن در  اي اتفاق مي  حادثه� هر گاه براي پيامبر اكرم
 .3 در نماز بود�  و روشني چشمان پيامبر اكرم2نمود جهت رفع اين مشكل استفاده مي

آن حضرت با آموختن نمازهاي نفل به اصحاب و يارانش خواستار اين بود تا ارتباط 
 و آرامش يابند و نماز براي آنان اسلحه مهمي در جهت حل آنان با خداوند بيشتر شود

  .مشكالت و زدودن ناراحتيهايشان گردد
   نماز مانع گناهان-4

  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

� ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( (( \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ%%%% ss ss!!!! uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### çç çç$$$$ tt tt9999 òò òò2222 rr rr&&&& 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? �   ) ،45عنكبوت(  

                                                           

 .395 في كل ركعه، شماره ة الفاتحة، باب وجوب قراءة، كتاب الصلومسلم -1

 .1319 ابو داود في الصاله، شماره -2

 . و اقره الذهبي16، ص 2، ج الحاكم -3
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بخوان آنچه را كه از كتاب به تو وحي شده است و نماز را چنان كه بايد بر پا «
دارد و قطعاً ذكر خدا و ياد  مسلماً نماز از گناهان بزرگ و ناپسنديده باز مي. دار

داند كه شما چه كارهايي را انجام  تر است و خداوند مي بزرگاهللا واالتر و 
  ».دهيد مي

 با اداي نماز از نظر روح و روان آسايش پيدا � اصحاب و ياران پيامبر اكرم
العاده، آنان را براي انجام افعال خوب و دوري گزيدن از  كردند و نماز با قدرتي فوق مي

اي براي مدنظر داشتن خداوند و حدود او  هداد و نماز وسيل زشتيها و منكرها سوق مي
ها و چيره شدن بر هوي پرستي و نيز مجاهده با نفس در وجودشان  كنترل انگيزه. بود

ريشه دوانيده بوده و نماز نزد آنها مانع و حصاري بود كه آنها را از ارتكاب گناهان 
ت و موجب ترقي همچنين آنها يقين داشتند كه نماز كفارة گناهان اس. 1كرد حفاظت مي

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛نمايد درجات آنان را فراهم مي

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ’’’’ nn nnûûûû tt tt���� ss ssÛÛÛÛ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]]9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ss ss9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ ©© ©©%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999 �   )114، هود(  
گمان  بي. شب چنان كه بايد نماز را به جاي آوريددر دو طرف روز و در اوائل «

گمان در اين، اندرز و ارشاد براي كساني است  بي. برد نيكيها، بديها را از ميان مي
  ».دارند كنند و به ياد مي پذيرند و خدا را ياد مي كه پند مي

 ،نابراينتوان در تزكيه و پااليش دروني انسان انكار نمود ب آثار تربيتي و رواني را نمي
پس نماز نوري  2».نماز نوري است«: كند كه فرمود  تحقق پيدا مي�  پيامبر اكرمةاين گفت

دارد و به  نمايد و او را از گناهان باز مي است كه براي نمازگزار راه هدايت را روشن مي
آورد كه شيريني ايمان و  دهد و در قلب مؤمن نوري پديد مي كارهاي شايسته سوق مي

كند و نوري است كه به وجود انسان تزكيه  ات با پروردگارش را احساس ميلذت مناج
گردد،  بخشد و نوري است است كه در چهرة نمازگزاران، آشكار مي و آرامش مي

                                                           

 .227، ص 1، ج  النفسةمنهج االسالم في تزكي -1

 .223، شماره مسلم -2
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 همچنين نماز، نوري .1 اش از چنين نوري برخوردار نيست برخالف تارك نماز كه چهره
  :فرمايد يچنانكه خداوند م .2است در روز قيامت

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ““““ tt tt���� ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

//// ÏÏ ÏÏSSSS ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� ôô ôô±±±± çç çç0000 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### t �   )12، حديد(  

ايشان ) اعمال خوب( زنان مؤمن را خواهي ديد كه روزي مردان مؤمن و«
مژده باد .  و درخشش استلؤن و در سمت راستشان نوري در تألپيشاپيش آنا

آييد كه در زير آن رودبارهايي جاري است و جاودانه  كه امروز به بهشتي در مي
  ».مانيد، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ بريد و مي در آنجا به سر مي

 به كثرت، مشغول ذكر و دعا و تالوت قرآن كريم � حاب و ياران پيامبر اكرماص
شمردند و با مجاهده نفس به فروتني و تدبر و  هاي شب را غنيمت مي بودند و لحظه

ترين امور، جهت تقرب و نزديكي  پرداختند و اين عمل يكي از بزرگ خشوع قلب، مي
س و پيشرفت روح به مقامهاي معنوي و به خداوند بود و آثار بزرگي در پاكسازي نف

ترين اثري كه ذكر، دعا و تالوت در روحية اصحاب و ياران پيامبر  بزرگ. كمال داشت
نمود، مناجات با پروردگار و سير در مقام عبوديت بود كه جايگاه آنان   ايجاد مي �اكرم

من برحسب «:  استده به نقل از خداوند فرمو� برد؛ زيرا پيامبر اكرم رانزد خدا باال مي
اگر او در دل، مرا ياد كند، . نمايد باشم و من با او هستم وقتي مرا ياد مي ام مي گمان بنده

كنم و اگر در جمعي مرا ياد كند، من نيز او را در جمعي بهتر  من نيز او را در دل ياد مي
روم و  به سوي او مي) گز(كنم و اگر يك وجب به سوي من بيايد، من يك ذراع  ياد مي

روم و اگر به  به سوي من بيايد، من به اندازه دو دست به سوي او مي) گز(اگريك ذراع 
  3».روم سوي من راه بيفتد و بيايد، من به سوي او دوان دوان مي

                                                           

 .233، ص 1، ج  النفسةمنهج االسالم في تزكي -1

نيز  جامع العلوم و الحكم در  نووي در شرح خود بر مسلم به اين مفهوم اشاره كرده و ابن رجب حنبلي-2

 . به اين مطلب اشاره نموده است190در ص 

 .2675، شماره مسلم في الذكر و الدعاء -3
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 تالوت قرآن كريم بود و اين ذكر،  �ترين ذكر نزد اصحاب و ياران پيامبر اكرم بزرگ
معيارها را در داد و اسباب فروتني و شفا يافتن از  محبت اهللا را در دلهايشان افزايش مي

كرد و  صدق پيدا مينمود و اين سخن پروردگار در مورد آنان  قلبهاي آنان، ايجاد مي
   :فرمايد مي

� ΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ©©©© ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999       ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘$$$$ || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz �   )82، اسراء(  
فرستيم كه ماية بهبودي و رحمت مؤمنان است، ولي  ما آياتي از قرآن را فرو مي«

  ».افزايد بر ستمگران جز زيان نمي

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ ºº ººΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yygggg õõ õõƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ©© ©©9999 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( @@ @@‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yygggg õõ õõƒƒƒƒ −− −−#### uu uu 

@@ @@’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 tt tt���� tt ttãããã uu uuρρρρ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ èè èèδδδδ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ”””” WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ !! !!$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ©©©© uu uuρρρρ (( (( šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu ÖÖ ÖÖ���� øø øø%%%% uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ‘‘‘‘ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ tt ttãããã 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// �   )44، فصلت(  
اي : گفتند فرستاديم، حتماً مي فرو ميچنانكه قرآن را به زباني جز زبان عربي «

 عربي؟) پيامبر(غير عربي و ) كتاب( آيا .ديگرد ح و تبيين ميكاش آيات آن توضي
بگو قرآن براي مؤمنان مايه راهنمايي و بهبودي است و اما براي غيرمؤمنان كري 

  ».شوند گوشهاي ايشان و كوري آنان است، آنان كسانيند كه از دور صدا زده مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ’’ ’’ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ uu uuΚΚΚΚ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ’’ ’’ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? 

ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$   )28رعد، (   � ####$$
آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا  آن كساني كه ايمان مي«

  ».گيرند دلها با ياد خدا آرام مي! هان. كنند مي
  �دادند؛ زيرا پيامبر اكرم  به دعا، اهميت خاصي مي� اصحاب و ياران پيامبر اكرم

 چنانكه ؛ترين مظاهر بندگي و مناجات با خداوند است آنها آموخته بود كه دعا از مهمبه 
 و خداوند نيز بندگانش را به دعا فرمان داده 1».دعا عين عبادت است«: فرموده است

                                                           

 .1479، شماره ابو داود -1
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پندارد كه به  نمايد و مي ورزد و دعا را ترك مي است و به كسي كه استكبار مي
  : وعيد داده و فرموده است هشدار وپروردگارش نيازي ندارد،

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### óó óó==== ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG óó óó™™™™ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô tt ttãããã 

’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz#### yy yyŠŠŠŠ �   )60، غافر(  
را  كساني كه خود. مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد پروردگار شما مي«

دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ  يتر از آن م بزرگ
  ».خواهند گشت

ββββρρρρ �: گويد ابن كثير رحمه اهللا عليه مي çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã �»  از روي تكبر از دعا و
 همواره، براي اصحاب و يارانش از حاجت و نياز �  پيامبر اكرم1».زنند توحيد، سر باز مي

گفت تا در پناه ذكر و دعا از   از قبيل ذكر، دعا و تالوت سخن ميقلب به غذاي هميشگي
بيماريها و آفتها حفاظت شوند و اذكاري به آنان آموخت كه خواندن آنها براي مسلمانان در 
تمام مراحل زندگي در صبح و شام، هنگام ورود يا خروج از منزل، به هنگام وارد شدن به 

شيدن و ديگر كارهاي روزانه مستحب است، تا بدين بازار يا وقت غذا خوردن و لباس پو
 به اصحاب � وسيله از هر بيماري و آفت مصون باشند و يكي از دعاهايي كه پيامبر اكرم

 اهللا رب العرش  اال اهللا العظيم الحليم، ال الهال اله اال«:و يارانش آموخت اين بود 
  2».العرش الكريمالعظيم ال اله اال اهللا رب السماوات و رب االرض و رب 

. هيچ معبودي جز خداوند نيست. هيچ معبودي جز خداوند بزرگ و شكيبا نيست«
پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و . پروردگار عرش بزرگ، هيچ خدايي جز او وجود ندارد

  ».پروردگار عرش كريم است
ني و  به اصحاب و ياران خود تعليم داد كه هنگام سختي و پريشا� پيامبر اكرم

بايست متوجه درگاه خداوند  آشفتگي خاطر و براي رسيدن به آرامش و امنيت مي
  3.نمايد گرديد؛ چرا كه خداوند با آنهاست و او درماندگان را اجابت مي

                                                           

 .86، ص 4، ج تفسير ابن كثير -1

 .154، ص 7، باب الدعا عند الكرب، ج ي في الدعواتالبخار -2

 .331، ص 1 ج ، النفسةمنهج االسالم في تزكي -3
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�  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† §§ §§���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôôÒÒÒÒ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν%%%% tt ttææææ yy yyŠŠŠŠ ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ±±±± õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu þþ þþθθθθ tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx���� nn nn==== ää ääzzzz 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 ×× ××µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÏÏ ÏÏ rr rr&&&& yy yyìììì ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ ss ss???? �   )62، نمل(  
كند، هر  رسد و بال و گرفتاري را بر طرف مي يا كسي كه به فرياد درمانده مي«

آيا معبودي با خداست . سازد گاه او را به كمك طلبد و شما را جانشين زمين مي
  ».گيريد واقعاً شما بسيار كم اندرز مي
داري و انجام امور نفلي اثر بزرگي در  ن، شب زندهبدون ترديد ذكر، دعا، تالوت قرآ

تزكيه نفس و ارتقاي روح دارد و امكان ندارد كه با نوشتن چند صفحه و ياحتي 
چندكتاب اين موضوع را به طور كامل بررسي نمود؛ بلكه اين بخشي كوچك از يك كل 

  .اي از دريا است و قطره
  

  تربيت عقلي صحابه
ند، بنابراين، تعاليم دا اي مركب از روح و جسم و عقل مي هقرآن كريم انسان را مجموع

 �پيامبر اكرم.  نسبت به اصحاب و يارانش، تعاليمي فراگير و همه جانبه بود�پيامبر اكر
در راستاي تربيت اصحاب و يارانش، به رشد و توان انديشه و فكر و تدبر آنان، اهميت 

ن را براي پذيرفتن مسئوليت دعوت به توانست آنا داد؛ چرا كه تفكر و انديشه مي مي
 ؛نمايد هاي قرآن انسانها را به تفكر و انديشه دعوت مي سوي خدا آماده كند و آيه

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó èè èè???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

 tt ttãããã 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �   )101، يونس(  
بگو بنگريد در آسمانها و زمين چه چيزهايي است؟ آيات و بيم دهندگان به «

  ».خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي حال كساني سودمند نمي
  :فرمايد و خداوند مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ™™™™ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ tt tt//// tt tt,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ªª ªª!!!! $$ $$#### àà àà⋅⋅⋅⋅ ÅÅ ÅÅ´́́́ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ 

nn nnοοοο rr rr'''' ôô ôô±±±± ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )20، عنكبوت(  
بگو در زمين بنگريد و بنگريد كه خدا چگونه در آغاز، موجودات را پديدار «

  ».كند؛ چرا كه خدا بر همه چيز توانا است مي
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� ë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÔÔ ÔÔ8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� −− −−//// ££ ££‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt tt���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFFuu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### �   

  )29 ،ص(  
كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو ) اي محمد اين قرآن(«

  ».هايش بينديشيد و خردمندان پند گيرند ايم تا درباره آيه فرستاده

� ÌÌ ÌÌ���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; tt tt7777 || ||¹¹¹¹ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ {{ {{7777 || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) ss ss)))) xx xx©©©© uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yy)))) xx xx©©©© ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷KKKK tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ {{ {{7777 yy yymmmm ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ YY YY6666 uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ $$$$ YY YY7777 ôô ôôÒÒÒÒ ss ss%%%% uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ WW WWξξξξ øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn uu uuρρρρ $$$$ YY YY6666 ùù ùù==== ää ääññññ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ssùùùù uu uuρρρρ $$$$ || ||//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ YY YYèèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 

öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ LL LL{{{{ uu uuρρρρ �   )32-24، عبس(  
ما آب را از آسمان به . آن بينديشدانسان بايد به غذاي خويش بنگرد و درباره «

در آن . كنيم شكافيم و از هم باز مي بارانيم، سپس زمين را مي گونه شگفتي مي
رويانيم و انگورها و گياهان خوردني و درختان زيتون و خرما و  ها را مي دانه

مندي شما و  باغهاي پر درخت و انبوه را و ميوه و چراگاه را براي استفاده و بهره
  ».رپايان شماچها

رود بنابراين، محرومان از  عقل يكي از قواي مهم انسان و شرط تكليف به شمار مي
شود، اما كسي كه قواي  يگر تكليف از او ساقط ميداي  عقل بر اثر ديوانگي يا عارضه

  :فرمايد  چنانكه خدا مي؛ و خدادادي او سالم باشد، مكلف و مسئول است طبيعي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �   )36، اسراء(  
عقل، يكي از نعمتهاي خداوندي است كه به انسان ارزاني نموده است و انسان 

اي   بر اساس برنامه� بنابراين، پيامبر اكرم. وسيلة آن علم و دانش فرا بگيرده تواند ب مي
كه قران براي تربيت صحيح عقل وضع نمود، تربيت اصحاب و ياران خود را بر عهده 

  :باشند ات اين برنامه امور ذيل ميترين نك از مهم. گرفت
 پاكسازي عقل از مسلماتي كه بر اساس گمان و تخمين يا تقليد و پيروي - 1

  :ل از اين كار بر حذر داشته استذيهاي  قرآن كريم در آيه. كوركورانه استوارند
  :فرمايد چنانكه مي
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© �   )28، نجم(  
كنند و ظن  دانند و جز از ظن و گمان پيروي نمي ايشان در اين باب چيزي نمي«

  ».گرداند نياز از حق نمي  بيو گمان هم
   :دن عقل به انديشيدن و تحقيق كردن ملزم نمو- 2

  :فرمايد خداوند مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨???? tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ �   )6 ،حجرات(  
ايد، اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد  اي كساني كه ايمان آورده«

مبادا به گروهي بدون آگاهي آسيب برسانيد و از كرده . درباره آن تحقيق كنيد
  ».خود پشيمان شويد

  :ه انديشيدن و تدبر در اسرار هستي فرا خواندن عقل ب- 3
  :فرمايد خداوند مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ss ssππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ×× ××ππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? UU UUψψψψ (( (( ËË ËËxxxx xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyxxxx øø øø���� ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$   )85، حجر(   � ####$$
گمان  ايم و بي ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها است جز به حق نيافريده«

  ». باش تهرسد؛ پس گذشت زيبايي داش روز رستاخيز فرا مي
عقل به انديشيدن در حكمت عبادات، معامالت، اخالق، آداب و روش كامل  - 4

زندگي در حالتهاي صلح، جنگ، در اقامت، سفر و دربارة ساير احكامي كه خداوند براي 
بندگانش مشروع نموده، فرا خوانده شده است؛ چرا كه تفكر و انديشيدن در مسائل فوق، 

گردد   موجب ميسازد و  را فراهم ميآشنايي با اين حكمتهاموجبات رشد و ترقي عقل و 
 در نتيجه و به  وتا قانون و شريعت الهي را در زندگي اجرا نمايد و از آن منحرف نشود

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛آرامش و سعادت واقعي برسد
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... èè èèŒŒŒŒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö‘‘‘‘ ÌÌ ÌÌ���� ää ääÜÜÜÜ ôô ôôÊÊÊÊ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... tt ttββββθθθθ dd dd==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �   )119، انعام(  
 آن گرفته  خدا برمشما چرا بايد از گوشت حيواني نخوريد كه به هنگام ذبح، نا«

شده است و حال آنكه خداوند گوشت حيواناتي را كه بر شما حرام است به 
بسياري از مردم با هوي و . تفصيل بيان كرده است، مگر ناچار و درمانده شويد
گمان پروردگارت از  بي. سازد هوسهاي خود بدون آگاهي سرگشته و گمراه مي

  ».حال تجاوزكاران آگاه است
ي در مورد مردم در  به تفكر و انديشيدن دربارة سنت خداوند فرا خواندن عقل- 5

  :طول تاريخ بشر
قرآن كريم از اينكه مردم را به تفكر و انديشمندان در مورد تاريخ اجداد، نياكان و 

كند، اين هدف را  تها و دولتها بيان ميمخواند و سنتهاي الهي را با ا گذشتگان آنان فرا مي
  :فرمايد بگيرند؛ چنانكه خداوند ميگذشت آنان، پند و عبرت  سرنمايد كه از دنبال مي

� öΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ββββ öö öö���� ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ tt tt����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ºº ººΡΡΡΡ öö öö���� ss ss%%%% tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu �   

  )6 ،انعام(  
اقوام و . ايم ايد كه پيش از ايشان چقدر از اقوام و ملتها را هالك كرده آيا نديده«

قدرت و نعمتي كه آن را . ايم ملتهايي كه در زمين، قدرت و نعمت بديشان داده
ايم و رود بارهايي در زيرشان  ايم و بارانهاي پياپي براي آنان بارانده ندادهبه شما 

ايم و اقوام و  اما آنان را نابود ساخته. ايم روان كرده) منازل و كاخهاي ايشان(
  ».ايم ملتهاي ديگري را پس از ايشان پديدار كرده
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� öΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ββββ öö öö���� ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
óó óóΟΟΟΟ ss ss9999  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ tt tt����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ºº ººΡΡΡΡ öö öö���� ss ss%%%% tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu �   

  )6 انعام،(  
اند، بدانگاه كه ستم  ايم كه پيش از شما بوده ي را هالك كردهما گروههاي زياد«

اند و  اند و پيغمبرانشان نزد آنان دالئل روشن و معجزات آشكاري آورده كرده
 گروه ،اين چنين. اند كه ايمان بياورند ارائه نمودند، ولي آنان جزء كساني نبوده

ايشان (ر زمين جانشينان دهيم، سپس به دنبال آنان شما را د بزهكاران را سزا مي
  ».كنيد ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي كرده) و سرنشينان زمين

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 
(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ rr rrOOOO rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyδδδδρρρρ ãã ãã���� uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδρρρρ ãã ãã���� uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà tt ttƒƒƒƒ �   )9، روم(  
اند تا ببينند كه انجام كساني كه قبل از  آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته«

آنها از اينان قدرت بيشتري داشتند و زمين را . اند، چگونه شده است اينها بوده
بيشتر از اينها آباد كردند و پيامبران نزد آنان آيات روشن آوردند؛ پس خدا به 

  ».آنان ظلم نكرد؛ بلكه خودشان بر خويشتن ظلم نمودند
 اهتمام  و به آندانند قرآن كريم برخالف بسياري از فالسفه كه عقل را مقدس مي

 اصحاب و ياران پيامبر  به،افتند و نهايتاً در حيرت و سر در گمي ميورزند  خاصي مي
 دستور داد تا از عقل بر اساس موازين الهي كار بگيرند تا دچار حيرت و � اكرم

  :ثار عملي تربيت قرآني عبارتند ازترين آ مهم. سرگرداني نگردند
  يتربيت جسم: الف

ي تربيت بدني و جسمي اصحابش  بر اساس و اسلوب قرآن كريم برا� پيامبر اكرم
اي را كه براي آن آفريده شده است، بدون افراط و تفريط و  كوشيد تا بدن وظيفه مي

  .بدون برتري يكي از قوا بر ديگري، انجام دهد
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ها و پرهيز از خبائث راهنمايي كرده  قرآن كريم بندگان خدا را به استفاده از پاكيزه
كنند، ازآن بر  خود را به طور مشروع تأمين نمياست و كساني را كه نيازهاي جسمي 

  :فرمايد حذر داشته است؛ چنانكه مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— «« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999%%%% ss ss{{{{ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )32، اعراف(  
بگو چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و ) اي محمد(«

بگو اين چيزهاي پاكيزه . همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است
 اينها همه در تدر روز قيام.  استبراي افراد با ايمان در اين جهان آفريده شده

گيرند، اين طور آيات خود را براي كساني توضيح و  اختيار مومنان قرار مي
  ».فهمند كنيم كه آگاهند و مي تشريح مي

بدون ترديد انسان هنگامي قادر خواهد بود به وظايف خود از قبيل عبادات خدا و 
برادران ديني خود در راه نيكي و جانشيني وي در زمين و آبادكردن آن بپردازد و با 

بنابراين، قرآن كريم .  جسمي را برطرف نمايديپرهيزگاري همكاري نمايد كه نيازها
  :شمارد  جسمي انسان را چنين بر مينيازهاي
  از انسان به خوراك و نوشيدني ني-1

� ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu$$$$ õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )31، اعراف(   � ####$$
اي فرزندان آدم در هر نمازگاه و عبادتگاه، خود را بياراييد و بخوريد و بنوشيد، «

  ».روي مكنيد، خداوند اسرافكاران را دوست ندارد ولي اسراف و زياده
   نياز انسان به لباس و مسكن-2

اي كه عورت را بپوشاند و بدن را از سرما و گرما  شيدن لباس را به اندازهخداوند، پو
 آنچه را كه زينت و آرامش محسوب ، و عالوه بر آن است واجب قرار داده،حفاظت كند

  :سجد الزم قرار داده و فرموده استشود به هنگام رفتن به م مي
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� û ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu$$$$ õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )31، اعراف(   � ####$$
   نياز انسان به مسكن و پناهگاه -3

  :فرمايد چنانكه مي

� ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ //// ää ää3333 ss ss9999 .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ ss ss3333 yy yy™™™™ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ YY YY????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// $$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ’’ ’’���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssßßßß tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏGGGG tt ttΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ))))       ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù#### uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& 

$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt tt//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ rr rrOOOO rr rr&&&& $$$$ ·· ··èèèè≈≈≈≈ tt ttGGGG tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) && && ÏÏ ÏÏmmmm �   )80، نحل(  
هايتان را محل آرامش و آسايشتان گردانده و از پوستهاي  خدا است كه خانه«

ه در سفر و حضر خود آنها را سبك چهارپايان چادرهايي برايتان ساخته است ك
يابيد و از پشم و كرك و موي چهارپايان وسائل منزل و موجبات رفاه و  مي

  ».كنيد آسايش فراهم كرده است كه تا مدتي از آنها استفاده مي
   نياز انسان به ازدواج و تشكيل خانواده-4

 كرده و زنا و روابط براي اين منظور، نكاح را مباح قرار داده و گاهي نيز آن را واجب
  :فرمايد  چنانكه مي؛ان و لواط را حرام نموه استنپنهاني مردان و ز

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )7-5، مؤمنون(   � ####$$
كنند مگر از همسران يا كنيزان خود  و كساني هستند كه عورت خود را حفظ مي«

اشخاصي كه غير از اين را دنبال . كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست
  ».آيند كنند، از انسانهاي تجاوز كار به شمار مي

   و مالكيت نياز انسان به سيادت-5
ده است؛ چنانكه خداوند، تملك مال و زمين را طبق ضوابط شرعي جايز قرار دا

  :فرمايد خداوند مي
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� ãã ããΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( àà ààMMMM≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### îî îî$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\////#### uu uuθθθθ rr rrOOOO îî îî$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz uu uuρρρρ WW WWξξξξ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& �   )46، كهف(  
اي كه نتايج آنها   فرزندان، زينت زندگي دنيايند و اما اعمال شايستهدارايي و«

جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگار دارد و بهترين اميد و آرزو 
  ».است

  بري ظلم و تجاوز به حقوق ديگران تحريم سيادت و ره-6
  :فرمايد خداوند در اين باره مي

� ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu$$$$ tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¹¹ ¹¹//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω 
ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )21 ،انعام(   � ####$$

و چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ بندد يا دالئل او را «
  ».شوند نمايد، مسلماً ستمكاران رستگار نمي تكذيب مي

  :يدفرما و مي

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ 88 88yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� øø øøîîîî rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( (( 
$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �   )37، فرقان(  

ايم، بدانگاه كه  ايم و ايشان را عبرت مردمان ساخته و قوم نوح را غرق نموده«
  ».ايم فراهم ساختهما براي ستمگران عذاب دردناكي . پيغمبران را تكذيب كردند

   نياز انسان به كار و موفقيت-7
براي برآورده ساختن اين هدف، خداوند كار را بر اساس موازين شرعي واجب نموده 

اي كه براي ديگران ضرري در بر نداشته باشد و مسلمانان را فرا خوانده  است به گونه
مي و رسيدن به است تا سعي و تالش خود را در راستاي برپايي دين و دعوت اسال

  :فرمايد ميهاي الهي در آخرت، ساماندهي نمايند؛ چنانكه خداوند  وعده

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 xx xx���� ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   129 ،اعراف(  
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ايم،  پيش از آنكه به پيش ما بيايي و پس از آمدنت اذيت و آزار شده: گفتند «
اميد است كه پروردگارتان دشمنانتان را هالك سازد و شما را در زمين : گفت 

  ».كنيد جايگزين گرداند تا ببيند چگونه عمل مي
ايمان، ارتباطي محكم و استوار است هاي قرآن كريم، ارتباط علم با  در بسياري از آيه

  :فرمايد ار است؛ چنانكه خداوند ميو عمل از اهميت خاصي برخورد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ çç ççΡΡΡΡ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã �   )30 ،كهف(  
ما پاداش كسي را هدر اند،  اند و كارهاي شايسته كرده كساني كه ايمان آورده«

  ».دهيم كه كار نيكو كرده باشد نمي
  : به خوبي انجام دهد و فرموده استو از انسان خواسته تا عمل و كار را

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44†††† nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ øø øøöööö tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? � )9، نحل(  
دهد و از  خداوند به دادگري و نيكوكاري و نيز بخشش به نزديكان دستور مي«

ارتكاب گناهان بزرگ و انجام كارهاي ناشايست و دست درازي و ستمگري 
  ».دهد تا اينكه پند گيريد خداوند شما را اندرز مي. كند نهي مي

   خودخواهي، سخن بيهوده گفتن و مغرور شدن به نعمتها بر حذر داشتن از-8

� öö ööΝΝΝΝ xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ òò òò6666 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥ππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% ôô ôôNNNN tt tt���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ tt ttGGGG tt tt±±±±ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttΒΒΒΒ (( (( šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏFFFF ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 

 ss ss3333 óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$   )58، قصص( � ####$$
اند و   در زندگي خود مست و مغرور شدهايم كه چه مردمان زيادي را نابود ساخته«

هاي ايشان است كه بعد از آن جز  اين خانه. اند طغيان و سركشي پيشه ساخته
مدت اندكي منزل و مسكن نگشته است وما خودمان مالك و صاحب آنها 

  ».ايم شده
 بر اساس آن، تربيت جسمي � موارد ذكر شده برخي از اصولي بودند كه پيامبر اكرم

تا جسم بتواند سنگيني جهاد و مشكالت راه . دار گرديد  ياران خويش را عهدهاصحاب و
اي زيبا  آن حضرت يارانش را بر اساس برنامه. دعوت و دشواري زندگي را تحمل نمايد

اي كه پاكسازي و تزكيه روح و روشن كردن عقلها و  و فراگير تربيت نمود؛ برنامه
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رديد تا از انسان شخصيت اسالمي، ممتاز و گ محافظت جسمها و تقويت آن را شامل مي
  .اش، موفق گرديد شده  چنانكه آن حضرت در تحقق به اهداف تعيين؛متوازني آماده كند

  
  ائل ذبر اساس مكارم اخالق و زدودن ر � تربيت اصحاب و ياران پيامبر اكرم

اخالق خوب و خصلتهاي نيكو، بخش مهمي از عقيده است و عقيدة درست بدون 
 با روشهاي گوناگوني براي تربيت � از اين رو، رسول اهللا. يابد ق نيك، تحقق نمياخال

اخالقي اصحاب و ياران خويش در نظر گرفت، بر اين اساس آنچه از قرآن بر او نازل 
نمود و آنها بعد از شنيدن و انديشيدن در آن، به رهنمودهاي  شد، براي آنها تالوت مي مي

  .كردند آن عمل مي
هاي  هاي نازل شده در دوران مكي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيه  در آيهبا تدبر

اين دوره بر تشويق و برانگيخته نمودن به خوبيهاي اخالقي و تصفيه و پاك كردن روح 
 نيز به � پيامبر اكرم. سازد، آكنده است از اموري حركت آن را به سوي خدا منحرف مي

 چنانكه خداوند ؛1االترين درجه اخالقي قرار داشتعنوان رهبر و خير خواه امت، در ب
  :فرمايد مي

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )4، قلم(  
  ».تو داراي خوي سترگ هستي«

داد، دستور خدا   بدان فرمان مي� آيد كه آنچه پيامبر اكرم از معني آيه چنين بر مي
يعني تو داراي اخالقي هستي . بودكرد؛ خداوند از آن نهي كرده  بود و از آنچه نهي مي

 و از عايشه رضي اهللا عنها روايت 2كه به خاطر آن خداوند تو را با قرآن برگزيده است
 3»اخالق او قرآن بود«:  پرسيده شد، گفت�  اكرماست كه وقتي در مورد اخالق پيامبر

نكه به  چنا؛ جمع نموده بود� و خداوند همه خوبيهاي اخالقي را در وجود رسول اهللا
  :ايشان فرمود

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óó[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó\\\\ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$   )199، اعراف( � ####$$

                                                           

 .65 - 64، ص  الجهاد في نشر الدعوهةاهمي -1

 .653، ص 2، ج تهذيب مدارج السالكين -2

 .18، ص 14، ج تفسير طبري -3
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گذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان «
  ».پوشي كن چشم

ت را يعني در برخوردها و رفتارهاي مردم، گذش: مجاهد در معني اين آيه گفته است
گيري نما و كنجكاوي و بررسي از حقيقت  پيشه كن و عذرهايشان را بپذير و آسان

óó �: ابن عباس در مورد فرمودة الهي. 1درونشان را رها كن óó[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó\\\\ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// � اين : گويد مي
امر شامل تمامي كارهاي معروف به ويژه توحيد است كه سر لوحة كارهاي معروف 

óó �: قوق بندگان است و در ادامه فرمودحقوق بندگي و حباشد و بعد از آن  مي óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ خردانه با  بييعني هر گاه جاهل و ناداني . »و از جاهالن روي بگردان« � ####$$
 خردانه رفتار مكن و به اين گفتة الهي عمل نما كه تو رفتار كرد، در مقابل او بي

  :فرمايد مي

� ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ �   )63، فرقان(  
روند و هنگامي كه  اند كه آرام روي زمين راه مي و بندگان رحمان كساني«

گردانند و سالم  نان روي ميدهند، از آ نادانان، ايشان را مخاطب قرار مي
  ».دگوين مي

 بر اساس موازين و دستورات الهي بود و اصحاب و ياران �  پيامبر اكرماخالق
خويش را نيز بر اساس اخالق نيك و شايسته، تربيت نمود و آنان را در اين راستا 

هيچ چيزي در ترازوي اعمال مؤمن در «:  چنانكه فرمود؛كرد تشويق نمود و ترغيب مي
  ونيست و خداوند از كسي كه زشت خويتر از خوبي اخالق  روز قيامت سنگين

 در مورد عملي كه بيش از هر � همچنين از پيامبر اكرم 2».ناسزاگو باشد، بيزار است
. تقواي الهي و اخالق خوب: سازد پرسيدند؟ فرمود ارد بهشت ميعمل ديگري مردم را و

: فرمودكند، پرسيدند؟  ارد جهنم ميهمچنين از عملي كه بيش از هر عملي انسان را و

                                                           

 .655، ص 2، ج تهذيب مدارج السالكين -1

 .2002الصله، باب ما جاء في حسن الخلق، شماره  كتاب البر و ترمذي، -2



290 الگوي هدايت

ترين شما  ب محبو«:  اصحاب و ياران خويش بيان كرد كه و براي1دهان شما و شرمگاه
ترين شما به من در قيامت، كسي است كه اخالقش از همه بهتر باشد و  نزد من و نزديك

ني هستند كه با كنايه و با  گويان و كسا ناپسندترين و دورترين شما به من در قيامت، ياوه
  2».ورزند نند و تكبر ميز تكلف حرف مي

اي  زند بدون اينكه حرفهايش فايده شود كه زياد حرف مي  به كسي گفته مي:ثرثار
  .ديني در برداشته باشد

خواهد  زند و مي زند و الف مي  كسي كه با كنايه و زبان درازي حرف مي:متشدق
گرفته از  نشأت  �اين شيوة تربيتي پيامبر اكرم. برتري خود را به رخ ديگران بكشد

ارتباط . كرد منهج قرآني بود كه بر اساس آن اخالق و عبادات و عقايد را با هم عرضه مي
 و مسلمانان دستور  �اخالق و عقيده در قرآن خيلي واضح است و خداوند به پيامبر اكرم

هليت باشند و عالوه بر آن اخالق دوران جا »ا اهللالَّإِ هلَإِا لَ«داد تا از نظر اخالقي پايبند 
بنابراين، محكوم كردن اخالق و صفات از . را براي برحذر بودن مؤمنان بيان نموده است

روزهاي نخست بعثت تا آخرين روزهاي بعثت، همراه با محكوم نمودن اعتقادات 
  .جاهلي توام بود

شود و به جنبة  اخالق، مسئلة آخرين روزهاي بعثت ثانوي در دين محسوب نمي
ي منحصر نيست؛ بلكه اخالق، محوري از محورهاي رفتار انساني خاصي از رفتار انسان

است كه شامل مظاهر گوناگون رفتار بشر است و اخالق، نماد عملي اعتقاد و ايمان صحيح 
باشد؛ زيرا ايمان فقط عبارت از احساساتي كه درون ضمير و وجدان آدمي پنهان باشد،  مي

عملي و آشكار كه اگر كسي داراي چنين نيست؛ بلكه ايمان عالوه بر آن، رفتاري است 
و اگر ايمان ! پس ايمان كجاست؟: شرايطي نبود و يا بر عكس آن روبرو شديم، بايد پرسيد 

. 3توان ادعا نمود كه ارزشي نخواهد داشت دروني تأثيري بر رفتار بيروني نداشته باشند، مي
ي محكم و ناگسستني است كه در بنابراين، از ديدگاه قرآن بر ارتباط اخالق و عقيده، ارتباط

  :فرمايد  اشاره نمود كه خداوند ميتوان به اين آيه تأييد اين مدعا مي

                                                           

 .2004 ة همان، شمار-1

 .2018 همان، باب ما جاء في معالي االخالق، شماره -2

 .130، محمد قطب، ص دراسات قرآنيه -3
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� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yymmmm ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 44 44 xx xxöööö tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ LL LL{{{{ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ãã ããφφφφ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ pp pptttt ää ää†††† ∩∩∩∩∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� tt ttƒƒƒƒ 

}} }}¨̈̈̈ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz �   )11-1، مومنون(  
مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند «

ياوه، روي گردانند و كساني ) گفتار(بيهوده و ) كردار(و كساني هستند كه از 
كنند و كساني هستند كه عورت خود را حفظ  هستند كه زكات مال بدر مي

 در اين صورت جاي مالمت ايشان كنند مگراز همسران يا كنيزان خود كه مي
نيست وهر كس دنبال غير از اين دو صورت باشد، پس تجاوز كار محسوب 

شود و كساني هستند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر  مي
آنان مستحقان . باشند اند و كساني هستند كه مواظب نمازهاي خود مي پيمان

آنان بهشت برين را تملك . هستند) بهشت(و فراچنگ آورندگان ) سعادت(
  ».كنند و جاودانه در آن خواهد ماند مي

ôô �: شود ي از آن مؤمنان است، شروع مي با تأكيد به اينكه رستگار»فتح«سورة  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ به راستي كه مؤمنان رستگارند؛ سپس صفات و ويژگيهاي اين  � ####$$
نمايد و به  رد و جنبه اخالقي مؤمنان را آشكار ميدا مؤمنان را به طور مفصل بيان مي

باشند  كند كه اين عبادتهاي اخالقي از جهتي نتيجه و ثمره ايمان مي طور واضح اشاره مي
  .باشد و از جهتي ديگر ايمان، رفتاري ملموس است كه بيانگر عقيدة پنهاني مي
روتني در نماز اولين صفت مؤمنان، اين است كه در نمازشان فروتن هستند؛ پس ف

نخستين مظهر مؤمن صادق است كه نماز و لحظة عبادت و اتصالش با پروردگار عالم، 
گيرد و اين امر بيانگر ارتباط راستين واقعي وي با خدا است كه اين  با خشوع انجام مي

رسد؛ سپس سيماي مؤمنان را با رفتاري ديگر  ارتباط در هنگام نماز به اوج خود مي
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نمايد و آن اين است كه آنها از لغو و بيهودگي روي گردانند؛ زيرا   ميتوصيف و ستايش
زدايد و به آن حياتي تازه  ايمان واقعي، بيهودگي و عبث پنداشتن امور را از زندگي مي

بخشد؛ البته جدي بودن به معني انزوا  اي مصمم و جدي مي بخشد و به مؤمنان روحيه مي
با ديگران نيست؛ بلكه هدف اين است كه كار لغو و گيري و ارتباط برقراركردن  و گوشه

دار آن است،  بيهوده با احساس به بزرگي امانتي كه انسان در برابر آفريدگارش، عهده
بنابراين شايسته است كه مؤمنان پذيراي حقي باشند . سازگار نيست و همخواني ندارد

  .گذاشته است) زكات(كه خداوند در مالهايشان 
منان بايد در روابط جنسي و اجتماعي ملزم به اطاعت دستورات عالوه بر آن مو

، ندا خداوند باشند و به حدود الهي و امانت و عهد و پيمانهايي كه با خداي خويش بسته
 كه نشأت گرفته از قرآن و سنتهاي � اخالق اصحاب و ياران پيامبر اكرم. وفادار باشند
  .گرديد ادت آنان محسوب مي، نتيجة واقعي عقيده و عب بود� پيامبر اكرم

كند كه  قرآن كريم صفات و خصوصيات آنان را به عنوان مؤمنان واقعي چنين بيان مي
دارند و بر آن مداومت و از آن پاسداري  آنان هميشه عبادت پروردگار و نماز را به پا مي

آن باشند؛ همچنين قر پردازند و داراي مكارم اخالقي زيادي مي نمايند و زكات مي مي
 تشريح و توضيح  بهگاهينمايد،  م بر اساس مناسبتها و معيارهايي كه ايجاب مييكر

 چنانكه در سوره ذاريات ؛كند ميهاي اخالقي را تبيين  پردازد و گاهي جنبه عبادت مي
  :نمايد پرهيزگاران در عبادت را چنين توصيف مي

� tt tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ›› ››5555 uu uu‘‘‘‘ 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyffff öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp pptttt ôô ôô���� FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεε tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AA,,,, yy yymmmm ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘρρρρ ãã ãã���� óó óóssss pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ �   )19-16، ذاريات(  
مت فرموده باشد؛ دارند چيزهايي را كه پروردگارشان بديشان مرح دريافت مي«

خفتند  آنان، اندكي از شب مي. اند چرا كه آنان پيش از آن از زمره نيكوكاران بوده
در اموال و دارايي آنان حق و . كردند و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي
  ».سهمي براي گدايان و بينوايان تهيدست بود

  :ندك هاي اخالقي خردمندان را چنين بيان مي و در سوره رعد جنبه
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�  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ôô ôô yy yyϑϑϑϑ xx xx.... uu uuθθθθ èè èèδδδδ ## ##‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& 44 44 $$$$ oo ooÿÿÿÿ ©© ©©ςςςς ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èèùùùùθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 

tt tt,,,,≈≈≈≈ ss ssWWWWŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ uu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ 

(( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ #### uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅ     ZZ ZZππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;  tt tt<<<< øø øø)))) ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$   )22-19 ،رعد(   � ####$$
داند كه آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق  پس آيا كسي كه مي«

كنند و  است، همانند كسي خواهد بود كه نابيناست، تنها خردمندان درك مي
دارند پيوندهايي را كه خدا به حفظ آنها دستور داده است و  كساني كه برقرار مي
كه در قيامت به سبب گناهان (دي ترسند و از محاسبه ب از پروردگارشان مي

باشند و كساني كه به خاطر پروردگارشان شكيبايي  هراسناك مي) داشته باشند
ه ايم، ب خوانند و از چيزهايي كه بديشان داده ورزند و نماز را چنانكه بايد مي مي

كنند و با انجام نيكيها، بديها را از ميان  بخشند و خرج مي گونة پنهان و آشكار مي
  ».از آن ايشان است) كه بهشت است(عاقبت نيك . دارند  ميبر

وفاداري، برقراري پيوند خويشاوندي، صبر و : با اينكه بيشتر اوصاف فوق از قبيل 
 اما بايد توجه داشت كه خصوصيات فوق ،1انفاق بيانگر جنبة اخالقي خردمندان است

 عبادت و پرهيزگاري را باشند كه همزمان معني اخالق رباني ميهم ي و نهم اخالق مد
آيند كه  كنند و درصدد انجام اموري بر مي پس آنان به پيمان خدا وفا مي. در بر دارند

ام اين امور، ترس و خشيت خدا خداوند به آنان دستور داده است و انگيزة آنها از انج
  :است

� šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ uu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$   ) 21رعد، (   � ####$$
  ».ترسند و از بدي حساب، هراس دارند از پروردگارشان مي«

  و رضامندي خدا را در نظر دارند

� uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ �   ) ،22رعد(  
                                                           

 .123، قرضاوي، ص العباده في االسالم -1
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و در تمام مسائل مربوط به اخالق و رفتار خود به پاداش الهي چشم اميد دارند و از 
 عبادت را بخشي � امبر اكرمآخر االمر اينكه اصحاب و ياران پي. ترسند روز قيامت مي
دانستند؛ چرا كه عبادت يعني نسبت به عهد خدا وفادار بودن و سپاس  از اخالق مي

گفتن در مقابل نعمت و اعتراف به خوبيهايي كه خدا داده است و احترام قائل شدن به 
اين امور از ارزشهاي اخالقي محسوب . كسي كه شايستة تعظيم و بزرگداشت است

 باعث شده بود تا اخالق آنان �  ايمان واقعي اصحاب و ياران پيامبر اكرم.1گردند مي
رباني و الهي گردد و اميد و آرزو داشتن به قيامت موجب استمرار و استحكام آن گردد 

از اين رو آنان براي . و هدف نهايي آنان كسب رضايت و خشنودي و پاداش الهي بود
نتداري و وفاداري به پيمانهايشان و صبر در رسيدن به چنين مقصودي، راستگويي و اما

ترها  برابر مشكالت و لبيك به نداي درماندگان و مهربان با كوچكترها و احترام به بزرگ
نمودند و  را پيشة خود ساخته بودند و اين رفتار نيك را در تمام امور زندگي رعايت مي

خداوند نيز به آنان . نداي جز به دست آوردن رضاي اهللا و پاداش نيك، نداشت انگيزه
  :فرمايد پاداش نيك داد؛ چنانكه مي

� ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss%%%% uu uuθθθθ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### §§ §§$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ¤¤ ¤¤)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο uu uu$$$$ ôô ôôØØØØ tt ttΡΡΡΡ #### YY YY‘‘‘‘ρρρρ çç çç$$$$ ßß ßß     uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 tt tt““““ yy yy____ uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm uu uuρρρρ �   )11، انسان(  
رد و ايشان دا به همين خاطر خداوند آنان را از شر و بالي آن روز محفوظ مي«

اند، خداوند بهشت و  رساند و در برابر صبري كه نموده را به خرمي و شادمان مي
  ».كند جامه ابريشمين را پاداششان مي

اخالق مؤمن از آنجا كه معيار اخالقش در انتخاب فضايل و ترك رذايل و آنچه 
وند است و نمايد، امر و نهي خدا آيد و يا از آن خودداري مي درصدد آنجام آن بر مي

توانند انسان را به سر منزل مقصود برسانند، عبادت  وجدان و عقل عرف به تنهايي نمي
تواند معصوم و به دور از خطا باشد و چه بسا  گردد؛ چرا كه وجدان نمي مسحوب مي

عقل نيز به . 2افراد و گروههايي كه وجدان آنان به انجام كارهاي زشت راضي شده است
 زيرا محاسبات عقل تحت تأثير محيط، ظرفيتها، گرايشها و تمايالت تنهايي كافي نيست؛
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اي حاكم   عرف ويژه،عرف نيز چنين حالتي دارد و در هر نسل و هر منطقه. گيرد قرار مي
 تأثيرناپذير از  واست، از اين رو اخالق انسان مؤمن، بايد نشأت گرفته از منبع معصوم

  1.هر عاملي باشد
امري همه جانبه و فراگير بود كه ساير امور مربوط به انسان و اخالق در تربيت نبوي 

مثالً اخالق نماز، فروتني و خشوع، اخالق . گرفت احساسات و انديشه او را در بر مي
گويي و بيهودگي اخالق امور جنسي پايبندي به حدود و محرمات  سخن، پرهيز از ياوه

تفريط است و اخالق زندگي از افراط و روي و پرهيز  خدا و اخالق رفتار با ديگران ميانه
اخالق . اجتماعي اين است كه امور اجتماعي جامعه با رايزني و مشورت انجام بگيرند

اخالق برخورد با دشمن متجاوز نيز . بزرگواريخشم نيز عبارت است از گذشت و 
ن خالصه اينكه هيچ امري از زندگي مسلمانا. عبارت است از ايستادن در مقابل متجاوز

را تنظيم  مگر اينكه اخالقي وجود دارد كه آن. توان بدون فلسفه و اخالق دانست را نمي
  .نمايد مي

مفهوم اخالق از ديدگاه قرآن اين است كه رعايت نمودن آن براي كسب رضايت 
خداوند است نه انسان مثالً راستگويي، وفاداري، پرهيز از امور حرام در روابط جنسي، 

تقام ستمگر، همه عبادتهايي هستند كه براي خشنودي خدا و از گذشت، بخشيدن و ان
اي نيستند كه با بشر براي سود  انجام اين امور معامله. گيرند روي ترس و تقوا انجام مي
ايست كه براي رضايت خداوند انجام  گيرند؛ بلكه معامله و زيان دنيوي انجام مي

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي؛2گيرد مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ (( (( �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( 
ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ïï ïï∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99,,,,≈≈≈≈ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ßß ßß óó óóssss ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ss ssÜÜÜÜ tt tt//// (( (( 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? šš šš[[[[ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 
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xx xx���� èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& (( (( (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%% (( (( ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 

$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? �   )153-151، انعام(  
بگو بياييد چيزهايي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان براي شما حرام نموده «

اينكه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و : است 
دهيم و به گناهان  ما شما را و آنها را روزي مي. فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد

اه آشكار باشد و خواه پنهان و كسي را كه خداوند كبيره نزديك نشويد، خو
اينها اموري هستند كه خداوند به .  نكشيد،حرام كرده است) ريختن خونش را(

كند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد  گونه موكد شما را بدانها توصيه مي
 كامل و به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك مشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد

رسد و پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات داريد و ما  خود مي
سازيم و  هيچ كس را به انجام چيزي جز به اندازه تاب و توانش موظف نمي

هنگامي كه سخني گفتيد، دادگري كنيد هر چند خويشاوندان باشد و به پيمان 
كند تا  ا شما را به آنها توصيه مياينها چيزهايي است كه خد. خدا وفادار باشيد

اين راه مستقيم من است؛ از آن پيروي كنيد و . اينكه متذكر شويد و پند بگيريد
پراكنده ) منحرف و(از راههاي متفرق پيروي مكنيد كه شما را از راه خدا 

  ».سازد مي
از  و كساني كه � اين پيمان اخالقي فراگيري است براي اصحاب و ياران پيامبر اكرم

نمايند و اين شيوة اخالقي، بخشي از  آنان براي رسيدن به رضايت خداوند، تبعيت مي
  . توان آنها را از هم جدا دانست عقيده است كه نمي

گيرد و قرآن كريم نيز با بر شمردن آن به عنوان  امور مرتبط همه جوانب را در بر مي
بار و اهميتي فوق العاده دين و عبادت و پاداش الهي و يا عذاب دردناك به آن اعت

هاي ذكر شده سورة انعام به اين نتيجه  بخشيده است و با تفكر و انديشيدن در آيه
شامل چيزهايي كه منافع دين و . (خواهيم رسيد كه شامل ضرورتهاي پنجگانه است
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 متوجه نمودن مردم به � مهدف دعوت پيامبر اكر. 1)دنياي انسانها وابسته به آن است
هاي فوق شامل موارد زير  يهآ. عت و محافظت بر ضرورتهاي پنجگانه بوداهداف شري

  :هستند
  :  چنانكه فرمود؛باشند  توجه ويژه به ضرورتهايي كه ضامن حفاظت دين مي-الف

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ èè èè@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( �  
  »كه چيزي را انباز خدا نكنيد«

  :فرمايد و همچنين مي

� ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ 44 44 �  
و اين راه راست من است؛ پس از آن پيروي كنيد و از راههاي مختلف پيروي «

  ».سازند نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده و دور مي
زيدن به خدا بنا نگرديده است، از آنجا كه پايه و اساس هيچ ديني بر اساس شرك ور

 باطل به آن راه  كهلذا خداوند، دستور داد تا تنها او را پرستش نمايند و از راه راست
 پيروي كنند و آنها را از پيروي راههاي شيطاني بر حذر داشت؛ زيرا راههاي ،ندارد

اي ه ها و اميال نفس و وسوسه شيطان، رويگرداني از دين خدا و پيروي از خواسته
 با عمل نمودن به دين و جهاد نمودن در راه آن و دعوت �  و پيامبر اكرم2شيطان است

  3.دادن به آن از دين خدا پاسداري نمود
 : چنانكه فرمود؛ حفاظت نفس انساني–ب 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô±±±± yy yyzzzz 99 99,,,,≈≈≈≈ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) �   ) ،31اسراء(  
  ».فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد«

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �   ) ،33اسراء(  
  ».و نفسي را كه خداوند كشتن آن را حرام نموده نكشيد، مگر به حق«

                                                           

 .8، ص 2، شاطبي، ج الموافقات-1

 .188، دكتر محمد اليوبي، ص مقاصد الشريعه -2

 .194 همان، ص -3
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از اين رو شريعت، قوانيني وضع نمود و راههايي پيشنهاد نمود كه ضامن حفظ جانها 
ي كه به قتل يران و مسدودكردن راهها مثالً حرمت تعدي بر جان خود يا ديگ1بشود
  2.انجامند، مانند قصاص و پرداخت خونبها و تشويق به عفو در قصاص و غيره مي

   : حفاظت نسل و پاسداري از نسب–ج 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ss ssÜÜÜÜ tt tt//// ( �   
  ».ر، نزديك مشويدو به كارهاي ناشايست خواه پوشيده باشند خواه آشكا«

شه اي ديگر، آن را فاح   زنا است كه خداوند در آيه،ترين گناه و كار ناشايست بزرگ
  :و كار زشت خوانده و فرموده است

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �   )32، اسراء(  
باب آباداني زمين است و با حفاظت نسل از محورهاي اساسي در زندگي و از اس

شوند و نسل  يابد و دشمنان از آن بيمناك مي حفاظت نسل، توان رزمي امت رشد مي
 مقام و منزلت واقعي خويش را به دست خواهد ،اسالمي، با حمايت و پشتيباني از دين

آورد و اين عمل موجبات حفاظت از نسل و ناموس و آبرو و مالش را فراهم خواهد 
براين، شريعت اسالم، پاسداري از نسل را مقرر داشته و از موانع سالمتي نسل بنا. آورد

  3.بر حذر نموده و اصول و ضوابط مهمي در اين مورد وضع كرده است
  : حفاظت و پاسداري مال–ح 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx���� èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& �   
  )34اء، اسر(  

و به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك نشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد كامل «
  ».رسد خود مي
  :و فرموده است

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ((   )152انعام، (   � ))

                                                           

  .27، ص 4، ج الموافقات -1

 .212، ص مقاصد الشريعه -2

 .257 همان، ص -3



299  نزول وحي و آغاز دعوت مخفي

  ».و ترازو را به تمام و كمال دادگرانه مراعات داريد«
 ل حفظ مال و تلف ننمودن آن است و حدود وتجاوز از نظر شريعت، از وساي
حد دزدي، حد راهزني، ضمانت و غرامت چيزهاي : قوانيني براي حفاظت مال از قبيل

تلف شده، مشروعيت دفاع از مال، نوشتن وامها و گواه گرفتن بر آن، شناساندن و اعالم 
  1 .ديدديگر در دوران مدني وضع گر اند و احكام اي كه پيدا شده ه اشياء گمشد

حفاظت از عقل و خرد نيز مطلوب است؛ چون مكلف بودن به :  حفاظت عقل–د 
موارد ياد شده جز براي كسي كه عقلش سالم است ممكن نيست و كسي كه از نظر 

  : چنانكه فرمود . دار انجام اين امور گردد تواند عهده عقلي دچار مشكل گردد، نمي

� ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? � »از نظر اسالم انجام هر عملي .2)و اهللا اعلم(» رد ورزيدباشد كه خ 
و اين گونه قرآن كريم  .3كه موجبات مختل گشتن عقل را فراهم آورده حرام است

 را بر اساس عقايد و عبادات و اخالق و مقاصد � همزمان اصحاب و ياران پيامبر اكرم
د بر يگانه پرستي و بندگي اخالق رباني از قرآن كريم با تأكي. نمايد شريعت تربيت مي
 اين تأكيد اساسي است به حقايق و اصول اين برنامه و آيين .گيرد خدا سرچشمه مي

  :شوند رآني كه بدين صورت خالصه ميق
كنندة ارزشها و   تنها خداوند منبع همه قوانين است و فقط او قانونگذار و تعيين- 1

  . سالم مطابقت دارندمعيارهاي اخالقي است كه با فطرت هماهنگ و با عقل
 اخالق نه تنها ديني است كه بايد بدان پايبند بود؛ بلكه اصلي از اصول برنامة الهي - 2

هاي فرهنگي   اجتماعي و سليقه را تنها به ارزشهاي فردي و آدابتوان آن است و نمي
  .خالصه نمود

 اخالق عبارتست از ارزشهايي اساسي در زندگي انسان كه شايسته است به - 3
استقرار و ثبات آنها اهميت داده شود تا طاغوتيان آن را كم اهميت جلوه ندهند و آن را 

  4.برحسب اميال و مصالح خود تطبيق ندهند

                                                           

 .287 همان، ص -1

 .189 همان، ص -2

 .236 صهمان،  -3

 .433 - 425فتح سعيد، ص   عبدالستار،المنهج القرآني في التشريع -4
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نظير است كه باالترين رهنمودها را در زمينه  قرآن كريم حاوي بسياري از آداب بي
ترين و   اسراء، جامعهاي سورة دهد؛ مثالً، آيه فضايل و روابط فردي و اجتماعي ارائه مي

  :پردازد ان خصلتهاي نيكو و زشت ميهايي است كه به بي ترين آيه كامل

� 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ tt ttóóóó èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ 

xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã uu uu$$$$ yy yy9999 ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏ.... ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççλλλλ °° °°;;;; 77 77 ee ee∃∃∃∃ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? 

≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yyyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ uu uu‹‹‹‹ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÉÉ ÉÉóóóó || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö öö//// ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ™™™™θθθθ àà àà���� çç ççΡΡΡΡ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF|||| ÏÏ ÏÏ9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ 

ÏÏ ÏÏNNNN#### uu uu uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm tt tt ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt tt7777 èè èè???? #### ·· ··����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ öö öö7777 ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt tt6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx.... 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ || ||ÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ öö öö���� ss ss???? ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% 

#### YY YY‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ »» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 

ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ää ääÝÝÝÝ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ss ss−−−− øø øø———— ÎÎ ÎÎ hh hh����9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 

ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx....  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// #### MM MM$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô±±±± yy yyzzzz 99 99,,,,≈≈≈≈ nn nn==== øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) (( (( ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ öö öö//// ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss%%%% tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅzzzz #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? 

}} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ôô ôôàààà tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ’’’’ ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ pp ppûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷FFFF ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx���� èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ.... (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 
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ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ËË ËËΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ WW WWξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 

ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ·· ··mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

∅∅∅∅ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx���� èè èè==== öö öö6666 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ èè èèÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççµµµµ ãã ãã∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ \\ \\δδδδρρρρ ãã ãã���� õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ �   )38- 23 ،اسراء(  
پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد «

هر گاه يكي از آن دو يا هر دويشان نزد تو، به سن پيري برسند، به آنان اف مگو 
مزن و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع  و بر سر ايشان فرياد

آنان را مرحمت فرما همان ! پروردگارا:  و بگوود آورو مهرباني را برايشان فر
تر بدان  پروردگارتان آگاه. اند گونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ نموده

اي باشيد او  اگر افراد شايسته و بايسته. گذرد چيزهايي است كه در درونتان مي
مند حق خويشاوندان را و حق مست. كاران هميشه بخشنده بوده است در حق توبه

گمان اسراف كاران  بي.  بپردازيد و به هيچ وجه اسراف مكنو وامانده در راه را
 بسيار ناسپاس پروردگار خود هستند و اگر از آنان برادران شياطينند  و شياطين

به خاطر انتظار رحمت پروردگارت كه اميد بدان داري، روي بگرداني با ايشان 
د را بر گردن خويش بسته دست خو. محترمانه و مهربانانه سخن بگو

العاده گشاده مساز كه سبب شود از كار بماني و   و آن را فوق)بخيلي مكن (مدار
گمان پروردگارت روزي  بي. مورد مالمت قرار گيري و سخت و غمناك گردي

دارد و روزي هر كس را كه بخواهد  هر كس را كه بخواهد فراوان و گسترده مي
خدا از بندگان خود آگاه و بيناست و فرزندانتان را گرداند؛ چرا كه  كم و تنگ مي

گمان  بي. دهيم از ترس فقر و تنگدستي نكشيد،؛ ما آنان و شما را روزي مي
كشتن ايشان گناه بزرگي است و به زنا نزديك نشويد كه گناه بسيار زشت و 
بدترين راه و شيوه است و كسي را نكشيد كه خداوند كشتن او را، جز به حق، 

هر كس كه مظلومانه كشته شود به صاحب خون او قدرت .  كرده استحرام
گمان صاحب خون  ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند، بي. ايم داده
اي كه بهتر باشد تا  شونده است و در مال يتيم تصرف نكنيد مگر به شيوه ياري

ه عهد و رسد و به عهد و پيمان خود وفا كنيد؛ چرا ك اينكه يتيم به سن بلوغ مي
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زنيد، آن را به تمام و  هنگامي كه چيزي را به پيمانه مي. شود پيمان پرسيده مي
وزن كنيد كه اين كار سرانجام ) اشياء را(كمال پيمانه كنيد و با ترازوي درست 

گمان چشم  روي مكن كه از آن ناآگاهي، بي از چيزي دنباله. بهتر و نيكوتري دارد
و در روي زمين گيرد  وي از آن قرار ميو گوش و دل همه مورد پرس و ج

داي بشكافي و به بلنتواني زمين را  متكبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا كه تو نمي
  ».رود  نزد پروردگارت زشت به شمار مي بديهاكوهها برسي، همه اين

هاي اخالقي قرار داده  خداوند متعال، توحيد و يگانه پرستيدن خدا را در رأس برنامه
عدالت، انصاف و چرا كه توحيد سرمنشاء فضايل اخالقي است و توحيد موجبات است؛ 

گرداني از توحيد در مرحله  رويگونه كه اعراض و  سازد همان راستگوبودن را فراهم مي
شود كه انسان از روي تكبر، از پذيرفتن  كند و باعث مي نخست، سوء اخالق ايجاد مي

 بر مجادله به باطل براي چيره شدن و شهرت و حق و پيروي پيامبران سرباز زند و يا
آيند و انسان را از  تقليد از عرف و عادات جاهلي، بر اثر سوء اخالق به وجود مي

  .دارند سعادت دنيا و آخرت باز مي
نيكي كردن : ي را در مورد امور خانواده مانندهاي اخالقي متعدد هاي بعدي، شيوه آيه

م در اين مورد كه بيانگر اوج نيكوكاري و وفاداري هاي الز به پدر و مادر و توصيه
هايي در مورد امور مالي   و توصيهنهستند، نيكي كردن به خويشاوندان و انسانهاي ناتوا

هاي معتدالنه را  و نهي از اسراف و باده دستي و تشويق به انفاق و سخاوت با شيوه
  : چنانكه فرمود؛گردد يادآور مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt tt6666 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββ≡≡≡≡uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx.... �   

  )27اسراء، (  
 بسيار ناپسند پروردگار خود گمان اسراف كاران، دوستان شياطينند و شياطين بي«

  ».هستند
مل ين عا تصويري از ي و بخل ورزيدن از انفاق با ارائه يخداوند متعال نيز از آزمند

  : ، نهي كرده استزشت

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ »» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã �   
  ».را بر گردن خود بسته مداردست خويش «
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خواهد تا  سپس قرآن كريم از كساني كه توانايي مالي براي كمك به ديگران ندارند مي
  . با سخن نيك و بهترين وجه با مستضعف برخورد كند

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ || ||ÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ $$$$ yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ öö öö���� ss ss???? ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% 

#### YY YY‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �  

و اگر از آنان به خاطر انتظار رحمت پروردگارت كه اميد بدان داري روي «
  ».بگرداني با ايشان مهربانانه و محترمانه سخن بگو

است؛ بلكه از بخششي اي بسيار مؤثر در بهبود روابط مردم با يكديگر  و اين توصيه
. دن و اذيت كردن به دنبال داشته باشد،خيلي باالتر قرار داده شده استركه منت گزا

رحمي، نداشتن عطوفت و عاطفه و  سنگدلي، بي: پس از ديگر مظاهر اخالق بد مانندس
گناه سخن گفته شده  قي است و به ويژه قتل دختران بياز قتل كه نماد تمام رذائل اخال

ا كه قتل جنايتي هولناك است كه پاداش آن قصاص است ولي اسالم بر آن است؛ چر
 گور كردن دختران گردد و در اين است تا بر اساس فضايل اخالقي، مانع قتل و زنده به

ن آنان بزدايد،  از اذها،دانستند دد بود تا اين عقيده را كه آنان دختران را باعث فقر ميص

ßß � :فرمايد چنانكه مي ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttΡΡΡΡ öö öö//// ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ � »دهيم ما شما را و آنها را روزي مي.«  
اي بود  جاهالنههدف اسالم از طرح فضايل اخالقي، از بين بردن ارزشهاي اجتماعي 

  .كه در آن زمان رواج يافته بود
زنا، خيانتي اخالقي است كه اساس آن . كند هاي فوق، از زنا نهي مي همچنين آيه

پاكدامني و به نواميس و حرمتهاست و هدف آن، از بين بردن تجاوز و دست درازي 
ها نيز امر به  آيهمضامين . اعتنايي به ساير ارزشهاي واالي انساني است شرافت و بي

كاري و تكبر است؛ مثالً، به  امانتداري و جديت و فروتني و نهي از خيانت و بيهوده
و به وفاداري و همچنين به حفاظت مال يتيم تا وقتي كه به رشد كامل خود برسد 

دهد كه اينها نماد امانتداري هستند و عكس  رعايت تكميل كيل وزن و ترازو فرمان مي
دارد و از تجسس افراد در اموري كه جزو وظايف  آن خيانت است و به جديت وا مي

  :دارد  از آن آگاهي ندارند باز ميآنها نيست و

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �   )36، اسراء(  
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گمان چشم و گوش و دل همه  روي مكن كه از آن ناآگاهي، بي از چيزي دنباله«
  ».گيرند مورد پرس و جوي از آن قرار مي

به آنچه كه از آن نهي شده است كاري يعني مشغول شدن انسان  معناي واقعي بيهوده
شود كه انسان حدود و قدر و منزلت خود را بشناسد و  و تواضع و فروتني باعث مي

 سبكسري و حماقت، دست شود كه انسان بر اساس جهالت و تكبر و غرور باعث مي
  :درازي بكند

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ···· ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ·· ··mmmm tt tt���� tt ttΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ss ss−−−− ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ∅∅∅∅ ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx���� èè èè==== öö öö6666 ss ss???? 

tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ èè èèÛÛÛÛ �   )37، اسراء(  
تواني زمين را  و در روي زمين متكبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا كه تو نمي«

  ».بشكافي وبه بلنداي كوهها برسي
  :و در پايان فرمود

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu �   )39 ،اسراء(  
آميزي است كه پروردگارت به تو وحي كرده است و هرگز  اينها از امور حكمت«

  » .با خداوند معبود ديگري را انباز مكن
بدين صورت خداوند، اين رهنمودها را حكمت ناميد و آنها را با فرا خواندن به 

ا توحيد آغاز گرديد؛ زيرا توحيد و نهي از شرك به پايان رساند؛ چنانكه دعوت الهي ب
ايمان آوردن به خدا، كليد تمامي خوبيها و محافظ آنها است و كفر ورزيدن به او، كليد 

  1.و انگيزة هر بدي و شر است
  

   بر اساس داستانهاي قرآني� تربيت اصحاب و ياران پيامبر اكرم
خالقي و داستانهاي قرآني سرشار از مواعظ و حكمتها و اصول عقيدتي و توجيهات ا

داستانهاي قرآن، سرگذشت . باشند آموز از سرگذشت امتها و ملتها مي هاي عبرت شيوه
نگاران اهميت داشته باشند؛ چرا كه  تاريخي محضي نيستند كه فقط براي تاريخ

داستانهاي قرآني سرشار از توحيد، علم، خوبيهاي اخالقي، داليل عقلي و تحليل و 
                                                           

 .433ص ، منهج القرآني للتشريع -1
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باشند و براي اثبات اين مدعا داستان حضرت  ز ميانگي يادآوري و گفتگوهاي شگفت
لماي نماييم و ع يوسف را كه در برگيرندة نكات اخالقي ارزشمندي است، ذكر مي

گيرد مگر با وجود مصلحان و  وضعيت امت، سامان نمي«: اند اخالق و دانشمندان گفته
پس اگر مصلح، .  و رهبران فاضلي كه شرايط و اخالق الزم را داشته باشندلن فعاامرد

اند و  پيامبري باشد؛ بايد داراي چهل خصلتي باشد كه علماي اخالق و حكما بيان داشته
ي آن شرايط است؛ اگر پيامبر نباشد، نيازمند شرايط و خصلتهايي نيست كه پيامبر دارا

 هم  � جامع صفات كامل و جمال پيامبران بود و از آنجا كه يوسف� يوسف
د، بنابراين سيره ايشان براي خردمندان براي انتخاب افراد شايسته پيامبر و هم پادشاه بو

در امور مربوطه، الگويي مناسب است و با ختم سلسله پيامبران، سيزده خصلت از 
شماريم تا عبرتي  بايست داراي آن باشد را بر مي خصلتهايي كه رهبر مدينه فاضله مي
 باشد براي كساني كه درصدد انديشند و تذكري باشد براي كساني كه در قرآن مي

  1.دستيابي به نيكيها هستند
  :هاي رهبر مدينة فاضله عبارتند ازترين ويژگي مهم
ه باشد و قواي تا بر خويشتن تسلط داشت:  پاكدامني و كنترل مسائل شهواني- 1

  :اش كامل گردد جسمي

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt tt∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã uu uu þþ þþθθθθ tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 

šš šš ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ nn nn==== øø øø⇐⇐⇐⇐ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )24، يوسف(   � ####$$
ما چنين كرديم تا بال و زنا را از او دور سازيم، او از بندگان پاكيزه و برگزيدة «

  ».ما بود
   :شم تا بتواند خود را كنترل نمايد بردبار بودن به هنگام خ- 2

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) øø øø−−−− ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ss ss−−−− tt tt���� yy yy™™™™ ÓÓ ÓÓˆ̂̂̂rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!!  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 $$$$ yy yyδδδδ §§ §§���� yy yy™™™™ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 ãã ããƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& @@ @@���� xx xx©©©© $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ%%%% xx xx6666 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? �   )77 ،يوسف(  

                                                           

 .310، ص 9، ج تفسير القاسمي -1
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گفتند اگر او دزدي كرده است، برادري قبل از خود داشته ) برادران يوسف(آنها «
د و خود پنهان كريوسف ناراحتي را درون . كرده است كه او نيز دزدي مي

تر  شما مقام و منزلت بدي داريد و خدا آگاه: گفت. نگذاشت از آن مطلع شوند
  ».داريد از چيزي است كه بيان مي

  : استفاده از نرم خوئي و تندخوئي در جاي خود- 3

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt““““ ££ ££γγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÎÎ ÎÎ————$$$$ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ çç ççGGGG øø øøwwww $$ $$#### 88 88ˆ̂̂̂rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûρρρρ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ çç çç$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ!!!! ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? �   )60-59، يوسف(  
برادر پدري خود :  ساخت، گفتهآنها را آماد) با بار و بنه وتوشه(و هنگامي كه «

بهترين  دهم و كه من پيمانه را به تمام و كمال ميبينيد  را نزد من آوريد مگر نمي
دهم  ميزبانم؟ و اگر او را نزد من نياوريد، هيچ گونه گندم و حبوباتي به شما نمي

  ».و ديگر پيش من نيائيد
  .بدين صورت با نرمي سخنان خود را آغاز كرد و با شدت، پايان داد

  :عتماد به نفس با توكل به پروردگار ا- 4

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) îî îîááááŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� yy yymmmm ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ � )55 ،يوسف(  
ه من بسيار حافظ و مرا سرپرست اموال و محصوالت زمين كن؛ چرا ك: گفت«

  ».مي باشم) از مسائل اقتصادي و كشاورزي(نگهدار و بس آگاه 
كنترل كند و امور  تا بتواند گذشته را به ياد بياورد و سياستها را:  قوت حافظه- 5

  :مردم را بداند

� uu uu !! !!$$$$ yy yy____ uu uuρρρρ ää ääοοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) yy yy#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt tt���� yy yyèèèè ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ �   
  )58، يوسف(  

 و ايشان را شناخت، ولي آنان وي را دو برادران يوسف به پيش يوسف آمدن«
  ».نشناختند

ر كامل، واضح و روشن را به طوتا بتواند امور :  توانمندي قوه مخيله و تصور- 6
  :بازگو نمايد
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� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßß#### ßß ßß™™™™θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& uu uu$$$$ || ||³³³³ tt ttãããã $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... }} }}§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççJJJJ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™ �   )4، يوسف(  
من در خواب ديدم كه يازده ستاره ! اي پدر: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت«
  ».كنند  همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده ميو

  : و دوست داشتن و مسلط بودن بر آن آمادگي براي كسب دانش- 7

� àà ààMMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,,≈≈≈≈ yy yyssss óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz>>>>θθθθ àà àà)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& 

xx xx8888 ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ dd ddΣΣΣΣ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„ �   )38، يوسف(  
ما را نسزد . ام و من از آئين پدران خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده«

اين لطف خداست در حق ما و در حق همه مردمان . كه چيزي را انباز خدا كنيم
  ».دكنن وليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري نمي

� ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%%  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ tt ttFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttãããã uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ%%%% tt ttnnnn FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 tt tt���� ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ ss ssùùùù 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((  ÍÍ ÍÍ____ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 

 ÍÍ ÍÍ____ øø øø)))) ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �   )101 ،يوسف(  
 هاي و مرا از تعبير خوابها آگا كومت به من دادهتو بخشي از ح! پروردگارا«

. تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي! اي آفريدگار آسمان و زمين. اي ساخته
  ».مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان

چنانكه، با آن دو جواني كه با او در زندان بودند، با : آميز با ضعفا  برخورد شفقت- 8
  :  و آنان را چنين خطاب قرار دادودفروتني رفتار نم

� ÄÄ ÄÄtt tt<<<<ÅÅ ÅÅssss9999|| ||ÁÁÁÁ≈≈≈≈tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇôô ôôffffÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999$$ $$#### ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$tt tt////öö öö‘‘‘‘rr rr&&&&uu uu šš ššχχχχθθθθèè èè%%%%ÌÌ ÌÌ hh hh����xx xx����tt ttGGGG•• ••ΒΒΒΒ îî îî$$$$öö öö>>>>yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΘΘΘΘrr rr&&&& ªª ªª!!!!$$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡uu uuθθθθøø øø9999$$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘$$$$££ ££γγγγss ss))))øø øø9999$$ $$#### �   

  )39، يوسف(  
  ».آيا خدايان پراكنده بهتراند يا خداي يگانه چيره! اي دوستان زنداني من«

  : نها گفتگو كردو در امور دين و دنيايشان با آ
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� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ×× ××ΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ ss ss%%%% yy yy———— öö öö���� èè èè???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 èè èè???? ùù ùù'''' ¬¬ ¬¬6666 tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øø.... tt tt���� ss ss???? ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... �   )37، يوسف(  
ان آگاه ترسد، شما را از تعبير خوابباز آنكه جيره غذايي شما به شما گفت پيش «

  ».خواهم ساخت
آورند و روز  ام كه به خدا ايمان نمي من از كيش گروهي دست كشيده: و گفت 

  .واپسين را قبول ندارند
  :فرمايد  چنانكه قرآن مي؛آنها نيز سخنان او را تاييد نمودند

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ zz zz ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ tt ttFFFF ss ssùùùù (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____1111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& çç çç$$$$ ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ ôô ôôãããã rr rr&&&& #### \\ \\���� ôô ôôϑϑϑϑ yy yyzzzz (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ãã���� yy yyzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____1111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôômmmm rr rr&&&& ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù  ÅÅ ÅÅ›››› ùù ùù&&&& uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ”””” öö öö9999 ää ääzzzz ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? çç çç$$$$ öö öö>>>> ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' tt ttGGGG ÎÎ ÎÎ//// (( (( $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����1111 tt tt���� tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )36، يوسف(   � ####$$
من درخواب ديدم : ف زنداني شدند؛ يكي از آن دو گفته يوسدو جوان، همرا«
من درخواب ديدم كه نان بر : فشارم و ديگري گفت شراب مي) برايكه انگور (

 كه تو را از زمره آگاه كن ما را از تعبير آن ،خورند سر دارم و پرندگان از آن مي
  ».بينيم نيكوكاران مي

  :وجود قدرت انتقام عفو و گذشت با - 9

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω || ||====ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ øø øøYYYY ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$   )92، يوسف(  � ####$$
گونه سرزنش و توبيخي نيست به شما در ميان نيست  امروز هيچ: و گفت «

  ».ترين مهربانان است بخشايد؛ چرا كه او مهربان خداوند شما را مي
  : فاميل و خويشاوندانم و بزرگداشت  اكرا-10

� (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ÅÅ ÅÅÂÂÂÂ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ çç ççννννθθθθ àà àà)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// †††† ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè???? ùù ùù&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôô____ rr rr&&&& �   )93، يوسف(  
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بيندازيد تا بينا گردد و ) پدرم(اين پيراهن مرا با خود ببريد و آن را بر چهره او «
  ».بياوريدهمه خانواده خود را نزد من 

و :  قوت بيان و شيوايي در تعبير خواب پادشاه و جذب دلهاي راعي و رعيت -11
  :گرفته از علم و دانش خدادادي بوداين فصاحت نشأت 

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! îî îî ÅÅ ÅÅ3333 tt ttΒΒΒΒ ×× ×× ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& �   )54، يوسف(  
ر پيش ما بزرگوار و مورد از امروز تو د: نمود گفتوقتي كه با او صحبت «

  ».اطمينان و اعتمادي
  : فراست و حسن تدبير-12

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ãã ãããããã uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷““““ ss ss???? yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ \\ \\//// rr rr&&&& yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôôΜΜΜΜ ›› ››????‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### çç çç7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ ßß ßß™™™™ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' ss ss???? �   )47، يوسف(  
جز اندكي كه كنيد،  گفت بايد هفت سال پياپي بكاريد و آنچه را كه درو مي«

  »خوريد در خوشه نگاه داريد مي
اي استوار و محكم است؛  شكي نيست كه رابطة داستانهاي قرآني با اخالق، رابطه

زيرا اهداف داستانهاي قرآني عالوه بر تذكر و تشويق به اخالق واال كه براي فرد، 
ست و منع نمودن از اخالق نادر. خانواده، جماعت، دولت، ملت و تمدن مفيد باشد

اصحاب و ياران . شود ناشايستي است كه سبب نابودي و فروپاشي امتها و ملتها مي
 هاي قرآني بود، زندگي خويش  بر اساس تعاليم ايشان كه مبناي آن آموزه� پيامبر اكرم

ذكر چنين تعاليمي، بخشي از اخالق قرآني بود كه آن را به عنوان . نمودند  سپري ميرا
طبعاً سنت و رهنمود . د بررسي كامل و همه جانبه آن را نداشتممثال ارائه دادم و قص

نياز به تفصيل و بيان بيشتري دارد و برنامة نبوي و قرآني در مورد اخالق،  � پيامبر اكرم
انگيز است؛ چون اين شيوه از سوي پروردگار جهانيان و داراي  نظير و شگفت اي بي شيوه

  :ويژگيهاي آن عبارتند از از برخي. ويژگيهاي منحصر به فرد است
 منبع كامل اخالق در برنامه رباني توسط قرآن و سنت نماد پيدا كرده و حدود - 1

  .ه و ناپسند، بيان شده استدخصلتهاي پسندي
آفريند، اميد داشتن به پاداش  نمايد و علم و آگاهي مي  آنچه رفتار را كنترل مي- 2

  .خدا و سراي آخرت است
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ترين مفاهيم خود  رود، با كامل  تربيت اخالقي به شمار مي الگوي عملي كه پاية- 3
  :فرمايد چنانكه خداوند مي. 1 نماد پيدا كرده است� در پيامبر اكرم

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )4، قلم(  
  ».هستي) يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داري خوي سترگ «

ا بب خدا، به اخالق اهميت بزرگي داده و برنامه و شيوة نبوي برگرفته از كتا
هاي گوناگون به تمسك به فضائل اخالقي تشويق نموده است و از ارتكاب  شيوه

ش قرآن به اخالق از نگرش آن ر بر حذر داشته است و نگ آنزشتيهاي اخالقي و انواع
بناي با هاي  گيرد؛ پس از اگر عقايد، اركان و پايه به جهان وزندگي و انسان سرچشمه مي
دهند و قوانين شرعي خشت اين بنا و راههاي  شكوه جامعة اسالمي را تشكيل مي

بخشد  شوند؛ اخالق نيكو نيز شكوه و رونق را به اين بناي بلند مي ورودي آن شمرده مي
هاي درخت پر شاخ و  دهد و اگر عقيدة اسالمي ريشه و به آن رنگ خدايي و ممتاز مي

 هاي  و شكوفهها ند و شريعت و قوانين اسالمي نماد شاخهده برگ اسالم را تشكيل مي
بخش و منظرة زيبا و دلكش آن  هاي آرام هاي رسيده و سايه آن هستند؛ اخالق نيز ميوه

  2.باشند مي
 در تربيت اصحاب و يارانش اثرگذار و اثرپذير بود تا اخالق از دايره � كرماپيامبر 

اي اعتقادي باشد مانند  اه مسئله، قضيهتئوريك به واقعيت اجرايي متحول شود، خو
اي عبادي مانند شعائري كه براي  مدنظر داشتن خدا و اميد داشتن به آخرت يا قضيه

گيرند و با تكامل  ها و پاكيزه كردن نفسها انجام مي تربيت وجدانها و صيقل دادن اراده
اد گرديد كه اي در درون مسلمانان ايج دعوت اسالمي و رسيدن آن به حكومت، انگيزه

  :گرديد و آنها عبارتند بودند از يموجب پايبندي او م
 جهت پاسداري از ارزشهاي اخالقي مانند حدود و قصاص كه فرد : قانونگذاري-الف

و تجاوز به آبرو و ) با قتل و سرقت(و جامعه را از تجاوز بر جان ومال ديگران 
 به وسيلة شراب و ساير مواد(و تجاوز بر خويشتن ) زدن با زنا و تهمت(حيثيت مردم 

  .داشت، وضع گرديد باز مي) كننده ستم

                                                           

 .603، ص  في القرآن كريمةالوسيط -1

 .425، ص المنهاج القرآني للتشريع -2
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 اين قوه در جامعه بر اساس امر به معروف و نهي از : قدرت بازدارندة جامعه–ب 
پذيري آنان در برابر يكديگر شكل  منكر و حس خيرخواهي مؤمنان و مسئوليت

ند زكات و نماز و گرفت و خداوند نيز اين مسئوليت را در رديف عبادتهايي مان
  . ذكر نموده است� اطاعت از خدا و پيامبر اكرم

� tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq ÷÷ ÷÷$$$$ zz zz>>>> yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �   )71، توبه(  
همديگر را به كار . مردان و زنان مؤمن برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند«

گزارند و  دارند و نماز را چنانكه بايد مي خوانند و از كار بد باز مي نيك مي
ند  اايشان كساني. كنند از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري ميپردازند و  زكات را مي
خداوند توانا و . گرداند زودي ايشان را مشمول رحمت خود ميه كه خداوند ب
  ».حكيم است

ين امت بر خداوند نيز امر به معروف و نهي از منكر را عنصر و عامل اصلي برتري ا
  :ساير امتها دانسته است

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )110، آل عمران( � ####$$
ايد  هترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهب) اي پيروان محمد(شما «
نمائيد و به خدا ايمان داريد و اگر  امر به معروف و نهي از منكر مي) مادام كه(

اهل كتاب ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است، ولي تنها عده كمي از آنان با 
  ».ايمانند و بيشتر ايشان فاسق هستند

  . آن در دوران مدني آشكار گرديدو اين سلطه و قدرت و اثر
 بعد از اينكه تشكيل دولت اسالمي نيازي ضروري به نظر : سلطه دولت اسالمي–ج 

هاي محكم اخالقي تأسيس گرديد كه بدانها پايبند بود تا بتواند آنها  رسيد، بر پايه مي
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ل را را در ميان ساير افراد و نهادهاي زير مجموعة خويش به اجرا در آورد و اين عم
  1.دانست از وظايف مهم خود و دليل مشروعيت خويش مي

 در جهت تربيت اصحاب و يارانش در مكه نتايج و � سعي و تالش پيامبر اكرم
توسعه دعوت و ثمرات خويش را داد و بيست و اندي از اصحاب و ياران ايشان بعد از 

م فرماندهي رهبري مسئوليتهاي مهپيشرفت چه در زمان حيات ايشان و چه بعد از وفات، 
را به عهده گرفتند و رهبران بزرگ دين اسالم گرديدند و بيست نفر ديگر، بيشتر آنان يا 

بدين صورت .  چشم از جهان فرو بستند� شهيد شدند يا در زمان پيامبر اكرم
نه نفر . ترين شخصيتهاي امت، به طور مطلق، از ميان مسلمانان صدر اسالم بودند بزرگ

 برترين افراد امت به شمار � هشت مژده داده شدند كه بعد از پيامبر اكرماز آنان به ب
بزرگ هايي بودند كه با جان فداييها در ساختن تمدن  آيند و برخي از آنها نمونه مي

بن ابي طالب و عمار بن ياسر، عبداهللا بن مسعود، ابوذر، جعفر : م شدند مانندياسالمي سه
ترين زن امت، خديجه  مسلمانان صدر اسالم بزرگهمچنين يكي ديگر از .  �ديگران

ام فضل ابن حارث، اسماء : هاي واالي ديگر از زنان مانند نهباشد و نمو رضي اهللا عنها مي
  .ذات النطاقين، اسماء بنت عميس و ديگران نيز بودند

 تربيت عقيدتي، روحي، عقلي و اخالقي اصحاب و ياران � به هر حال پيامبر اكرم
ر عهده داشت و بر اين اساس آنها پيشگامان و راهنماي امت به شمار خويش را ب

پرداخت و آنان را از عقايد و   به تزكيه و تربيت آنها مي� رسول خدا. 2روند مي
نمود؛ پس اگر شخص مسلماني كه موفق شده است  آلودگيهاي دوران جاهليت دور مي

فضل صحبت را دريافته است؛ حال اش ببيند،   را در دوران زندگي� يك بار پيامبر اكرم
گرفته و از نور وجودش منور و  كسي كه روزانه همراه او بوده و از او دانش فرا مي

گرفته و زير نظر وي تربيت شده است، چگونه  شده و از كالمش انرژي مي عطرآگين مي
  3!خواهد بود

                                                           

 .433 همان، ص -1

 .201، ص 1، ج التربه القياديه -2

 .203-202، ص 1، ج همان-3
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دعوت آشكار و روشهاي مشركان در 

 مبارزه با آن



 



 

  

  

  

  

  

    :فصل اول
  

  آشكار ساختن دعوت
  

 در راستاي تربيت اصحاب و يارانش و تربيت � بعد از اقدامات ارزندة پيامبر اكرم
عوت با نزول اين هاي عقيدتي، عبادي و اخالقي وقت آشكار كردن د  بر پايه آناننمودن
  :ها فرا رسيد آيه

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ yy yyèèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

yy yy7777 ss ss???? uu uu$$$$>>>> ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 öö ööθθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  

  )216 - 213 ،شعرا(  
از ) اگر چنين كني(جز خدا، معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مكن كه ه ب«

ذاب شوندگان خواهي بود و خويشاوندان نزديك خود را بترسان و بال زمره ع
كنند، بگستران و اگر  خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي) محبت و مودت(

  ».آنان از فرمان تو سركشي كردند بگو من از كار شما بيزارم
 خداي يكتا ان آوردن بهميا خاندانش را جمع كرد و آشكارا آنها را به  �پيامبر اكرم

فرا خواند و از عذاب سخت و آتش جهنم آنان را ترساند و از آنان خواست تا با انجام 
  1.اعمال نيك خود را آتش جهنم برهانند
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öö �از ابن عباس روايت است كه وقتي آيه  öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu$$$$>>>> ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ و اينك « � ####$$
كوه صفا باال رفت و  بر � رمنازل شد پيامبر اك» خويشاوندان نزديك خود را بيم ده

هاي قريش را صدا زد تا اينكه جمع  و تمام تيره! اي بنو عدي! اي بني قمر«: فرياد برآورد
. فرستاد تا ببيند چه خبر است اي را مي توانست بيايد، فرستاده شدند و اگر كسي نمي

بر دهم كه اگر به شما خ: رسول خدا فرمود. ابولهب آمد و مردان زيادي از قريش آمدند
: كنيد؟ گفتند رد، سخن مرا باور ميلشكري از آن طرف دره قصد يورش به شما را دا

. بي سخت پيش رو داريدعذا: گفت ! ايم پذيريم؛ چون از شما سخن دروغي نشنيده مي
  !اي؟ هالك شوي، آيا به خاطر اين ما را در اينجا گرد آورده: ابولهب گفت
  :دبولهب اين سوره نازل شدر جواب ا

� ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss???? !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& 55 55==== yy yyγγγγ ss ss9999 ¡¡ ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ ... �   )مسد(  
  »... .خشكيده باد دو دست ابولهب و خشكيده شد «

در روايتي ديگر آمده است كه ساير طوايف قريش را قبيله به قبيله خطاب كرد و 
خودت را از آتش ! اي فاطمه: ا از آتش نجات دهيد و در آخر گفتخودتان ر: گفت 

تنها حقي ! توانم بكنم من در برابر خداوند هيچ گونه حمايتي از تو نمينجات بده؛ زيرا 
  1.كنم كه شما بر من داريد، حق خويشاوندي است كه من نيز آن را رعايت مي

گرا و جدي بودند و با مردي روبرو شده بودند كه  افراد قبيلة قريش، انسانهايي واقع
 آن هم در حالتي كه او تمامي جوانب را راستگويي و امانتداري او را تجربه كرده بودند،

 و داشتند؛ پس انصافگرفت و آنان فقط يك جنبه را در نظر  مدنظر داشت و در نظر مي
هوشياري ايشان آنها را به تصديق وي وادار نمود و مجبور شدند كه تاييدش كنند از 

  .آري: صدا گفتند اين رو يك
گواهي شنوندگان تحقق پذيرفت، پيامبر وقتي اين مرحله طبيعي و ابتدايي تمام شد و 

او با اين سخن در . دهم من شما را از عذابي كه پيش رو داريد، بيم مي:  گفت� اكرم
حقيقت جايگاه نبوت را به آنها شناساند و آنان را با ويژگيها و حقايق پنهان و علوم و 

نان حكمت و معارف نبوي آشنا كرد و اين سخن ايشان، موعظه و هشداري بود كه با چ
آن حضرت بسيار ساده و . سابقه است شيوايي بيان گرديد كه در تاريخ اديان و نبوتها بي

                                                           

 .501، ص 8 شعرا، ج ة، كتاب التفسير، سوربخاري -1
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اما . 1همگي ساكت شدند. ترين راه ممكن، رسالتش را ابالغ نمود رسا و از نزديك
 ما را گرد آورده بودي؟ و ،براي هميشه هالك و نابود شوي، براي همين: ابولهب گفت 
هاي تبليغ و اعالم را براي امت بنا نهاد و جاي بلندي را كه   پايه� بر اكرمبا اين كار پيام

كوه بود، انتخاب نمود و اين كاري است كه در عصر ما توسط ايستگاههاي فرستندگي 
همچنين رسول خدا براي دعوت خود اساس و پايه . گيرد براي پخش صدا، انجام مي

رساني جزو وظايف آنان  ني كه اطالعمحكمي همانند راستگويي انتخاب نمود و كسا
رساني به آنها يا  است، بر اين نكته آگاهند كه ارتباط برقرار كردن با مردم به قصد اطالع

دعوت دادن آنها بايد بر اساس اصل اعتماد ميان گوينده و مخاطبان باشد و محتواي پيام 
طبيعي است كه . 2نيز بايد حقيقت و راست باشد و دروغ در آن جايگاهي نداشته باشد

 بايد دعوت علني و آشكار را با هشدار دادن خويشاوندان نزديكش آغاز � پيامبر اكرم
دار بود و آغاز  گرايي در آن عميق و ريشه نمود؛ زيرا مكه سرزميني بود كه روح قبيله مي

. نمود دعوت از خويشاوندان نزديك به ايشان در راستاي تحقق اهداف رسالت كمك مي
اي  آمد، اثر ويژه بايد دعوت در شهر مكه كه مركز مهم ديني به حساب ميهمچنين 

آوردند و از طرفي  داشت تامردمان اين شهر مهم هر چه سريعتر به اسالم ايمان مي مي
البته اين بدان معني نيست كه . هاي عرب داشت ديگر نيز قريش اثر مهمي بر ديگر قبيله
ت اسالم، اولين گام در راستاي تحقق رسالت اسالم براي قريش آمده بود؛ بلكه دعو

  : چنانكه خداوند فرمود؛3جهاني اسالم بود

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �   )107 ،انبياء(  
  ».ايم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده) اي پيغمبر(«
  :فرمايد همچنين مي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )28، سباء(  
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دهنده باشي  رسان و بيم  تا مژدهمايم مگر براي همه مرد و ما تو را نفرستاده«
  ».خبرند وليكن اكثر مردم بي

يشاوندان بعد از اينكه دعوت مراحل فرايند خويش را طي نمود و به دعوت خو
 درصدد دعوت هر كس و هر قبيله و شهري بر آمد و در �  پيامبر اكرم،منحصر نماند

داد و به هر غالم  آمد و در موسم و مواقف حج نيز دعوت مي انجمنها و مجالس آنها مي
 و 1داد شد، او را دعوت مي و آزاد و قوي و ضعيف و ثروتمند و فقيري كه روبرو مي

  :زل شدن اين آيه آغاز گرديد با ناشروع اين مرحله

� ÷÷ ÷÷íííí yy yy‰‰‰‰ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ xx xx���� xx xx.... 

šš šš ÏÏ ÏÏ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyzzzz#### uu uu 44 44 tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ßß ßß,,,,ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ xx xx8888 ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ �   

  )97-94 ،حجر(  
شوي و به مخالفت  پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان دستور داده مي«

داريم، آناني   استهزاكنندگان مصون و محفوظ مي ازما، تو را. مشركان اعتنا مكن
دهند، به زودي خواهند دانست و ما  كه معبود ديگري را همراه خدا قرار مي

  ».شود گويند، تنگ مي ات از آنچه مي دانيم كه سينه مي
كفار در مقابل دعوت آشكار، درصدد ايجاد سد راه، رويگرداني، تمسخر، آزار دادن، 

 و يارانش �  ميان پيامبر اكرم نبردريزي شده برآمدند بنابراين،  برنامهه يتكذيب و توطئ
مردم از يك طرف و ميان بزرگان و رهبران بت پرست از طرف ديگر شدت گرفت و 

دادند و اين  مكه اخبار اين كشمكش و نبرد را به اقصي نقاط جزيره عربستان انتقال مي
ها سخن نادرستي شايع  ترين دشمنان اسالم در ميان قبيله عمل از آنجا كه سرسخت

هاي رهبران كفر و شرك را  كردند به نفع دعوت اسالم از مردم، ادعاها و گفته مي
اي شايع شده بود كه   و اين حادثة بزرگ به گونه� امبر اكرمخبر نبوت پي. پذيرفتند نمي

ترين اعتراضات رهبران  بزرگ. گفتند در همه جا و در هر مجلس و منزل، از آن سخن مي
شرك، متوجه توحيد و ايمان به معاد و رسالت پيامبر و يگانه بودن خداوند متعال و 

  .ايمان داشته به روز قيامت و قرآن كريم بود

                                                           

 .49-48 ، ص 3، ج  االنبياءةرسال -1
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  :شود خ آنها به طور مشروح بيان ميرين اعتراضات مشركان و پاست مهم
تمام كافران مكه منكر اين موضوع كه خداوند آنها و :  شرك ورزيدن به خدا -1

  :فرمايد ه است، نبودند؛ چنانكه مي را آفريدموجودات

�  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 

¬¬ ¬¬!!!! 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )25، لقمان(  
گويند  هر گاه از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ حتماً مي«

  ».دانند بگو ستايش خدا را سزاست، ولي اكثر آنان نمي. خدا
را به خدا نزديك نان بردند كه بتان، آ كردند و گمان مي آنها بتها را پرستش مي

  :نمايد مي

� ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 �   )3، زمر(  
كساني كه جز خدا .  براي خدا است و بس،تنها طاعت و عبادت خالصانه! هان«

ما آنان را پرستش :) گويند  مي. (گيرند سرپرستان و ياوران ديگري را بر مي
خداوند روز . كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند نمي

. يشان دربارة چيزي كه در آن اختالف دارند، داوري خواهد كردقيامت ميان ا
  ».كند خداوند دروغگوي كفرپيشه را هدايت و رهنمون نمي

پرستي از ملتهاي همسايه به آنها  پرست نبودند؛ بلكه بت مردم مكه در اصل بت
ند  خداورسيده بود بنابراين، با انكار و تعجب از دعوت توحيد، استقبال كردند؛ چنانكه

  :فرمايد مي

� (#### þþ þþθθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅgggg xx xx”””” uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ ëë ëë>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ rr rr&&&& ss ssππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí óó óó yy yy´́́́ ss ss9999 ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ yy yyffff ãã ãããããã ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ tt tt,,,, nn nn==== ss ssÜÜÜÜΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ 

__ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà±±±± øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ óó óó yy yy´́́́ss ss9999 ßß ßßŠŠŠŠ#### tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$   )7-4، ص(   � ####$$
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يشان آمده است و كافران اي از خودشان به سو در شگفتند از اينكه بيم دهنده«
ه جاي اين همه خدايان، آيا او ب. اين جادوگر بسيار دروغگويي است: گويند مي

سركردگان ايشان . به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً اين چيز شگفتي است
اين همان چيزي .  كه برويد و بر خدايان خود ثابت و استوار باشيدندراه افتاد

ايم، اين جز دروغ  ما در آئين ديگري، اين را نشينده. شود است كه خواسته مي
  ».ساختگي نيست

ه تنها در مورد خداوند بلكه در مورد رابطه خدا با آفريدگانش، تفكري تفكر آنها ن
كردند كه خداوند همسري از جنها دارد و فرشتگان را  نادرست بود؛ زيرا گمان مي

كرد كه جنها و  شد و بيان مي هاي قرآن نازل مي از اين رو آيه! دانستند دختران خدا مي
 نسان نيز مخلوق خدا است و او كسي را بهفرشتگان مخلوق خدا هستند، همانطور كه ا

  :فرزندي بر نگرفته و همسري ندارد

� (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! uu uu !! !!%%%% xx xx.... uu uu$$$$ àà àà°°°° ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%% tt tt���� yy yyzzzz uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 

44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ßß ßßììììƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt//// ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( 
44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ÓÓ ÓÓ$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ×× ××ππππ tt tt6666 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ (( (( tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 

>> >> óó óó xx xx«««« ×× ××ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �   )101-100، انعام(  
سازند، در حالي كه خداوند خود آنان و  فرشتگان و اهريمنان را شركاء خدا مي«

ه دور از اين صفاتي خداوند منزه و ب. همه مالئكه و شياطين را آفريده است
خدا كسي است كه آسمانها و زمين را از . كنند  او را بدانها توصيف ميهاست ك

چگونه ممكن است فرزندي داشته باشد در حالي . نيستي به هستي آورده است
  ».كه او همسري ندارد؟ و همه چيز را آفريده و او آگاه از هر چيز است

گردد كه جنها به   اين موضوع اثبات ميهاي قرآن، همچنين بر اساس مضامين آيه
و خدا اي نژادي و نسبي ميان آنها  كنند و اين مطلب را كه رابطه بندگي خداوند اقرار مي
  :نمايد وجود دارد، انكار مي

� (( ((####θθθθèè èè==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY7777 || ||¡¡¡¡nn nnΣΣΣΣ 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ çç çç$$$$|| ||ØØØØ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 �   

  )158، صافات(  
آنان معتقد به خويشاوندي و نزديكي ميان خدا و جنيان هستند، در صورتي كه جنيان «

  ».احضار مي شوند) مشركان در صورت شرك ورزي(خودشان ودانند كه  مي
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و از روي گمان و خيال خواست كه از حق پيروي نمايند  و قرآن از مشركان مي
  :سخن نگويند

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 ss ssππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;;  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© �   )28-27، نجم(  
زنان، وصف و كساني كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي «

دانند و جز از ظن و گمان  ايشان در اين باب چيزي نمي. كنند نامگذاري مي
  ».گرداند نياز نمي كنند و ظن و گمان هم از حق بي پيروي نمي

پردازند كه معقول نيست كه خداوند به  هاي قرآن به اين موضوع مي همچنين آيه
كان ارزش دختران از نظر مشر(مشركان فرزند پسر بدهد و خود دختراني داشته باشد 

  :)كمتري از پسران داشتند

� öö öö//// ää ää33338888 xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ·· ··WWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttGGGG ss ss9999 »» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )40، اسراء(  
آيا پروردگارتان پسران را ويژه شما كرده است و از فرشتگان، دختراني را «

  ». داريد واقعاً شما سخن بسيار عظيمي بيان مي. خاص خود كرده است
  :دليل خود، خواهند بود هاي بي سازد كه مسئول گفته و به مشركان خاطرنشان مي

� (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ ·· ··WWWW≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss)))) ùù ùù==== yy yyzzzz 44 44 
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آيا ايشان . آورند آنان فرشتگان راكه بندگان خداي مهربانند، مؤنث به شمار مي«
اند؟ اظهار  به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته و خلقشان را مشاهده نموده

  ».گردند شود و بازخواست مي و گواهي ايشان ثبت و ضبط مي
 آنان را به ايمان در مورد � ان پس از اينكه پيامبر اكرم مشرك: قيامت انكار روز-2

  : پرداختند�  پيامبر اكرممعاد دعوت نمود، آنان به استهزاء و تكذيب
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  )8-7، سبا(  
دهد از اينكه  آيا مردي را به شما بنماييم كه شما را خبر مي: گويند كافران مي«

آيا او بر . كنيد اي پيدا مي شي شد، آفرينش تازههنگامي كه پيكرهايتان كامالً متال
بندد يا نوعي ديوانگي دارد؛ بلكه كساني كه به آخرت ايمان  خدا دروغ مي

  ».ندارند، گرفتار عذاب و گمراهي عميقي هستند
  :پذيرفتند كردند و نمي ا انكار ميمشركان زنده شدن مردگان ر
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زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته : گويند و آنان مي«

  ».شويم نمي
 سوگند تاكيدو بر اين باور غلط خود با ) و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميان نيست(

  :كنند ياد مي
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  )39-38، نحل(  
ميرد، زنده  كنند كه خداوند هرگز كسي را كه مي نه به خدا سوگند ياد ميموكّدا«

دانند تا اينكه   وعدة خدا قطعي است وليكن بيشتر مردمان نمي،آري. گرداند نمي
ورزند و اينكه  براي ايشان روشن گرداند چيزي را كه درباره آن اختالف مي

  ».كافران بدانند كه ايشان دروغگويند
د كنيم كه قيامت و رستاخيزي وجو  اگر پدران ما را زنده كنيد، قبول ميگفتند آنها مي

  :فرمايد دارد؛ چنانكه خداوند مي
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  )27-24 ،جاثيه(  
حياتي جز همين زندگي دنيايي كه در آن به سر : گويند منكران رستاخيز مي«

گيرند  ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گروهي از ما مي. بريم در كار نيست مي
آنان چنين سخني را از روي يقين . سازد و جز طبيعت و روزگار ما را هالك نمي

هنگامي كه آيات . زنند برند و تخمين مي ان مي بلكه تنها گم؛گويند و آگاهي نمي
گويند  شود در برابر آنها دليلي جز اين ندارد كه مي روشن ما بر آنان خوانده مي

خداوند : بگو . گوييد پدران و نياكان ما را زنده كنيد و بياوريد اگر راست مي
آن ميراند، سپس در روز قيامت كه در  كند، سپس شما را مي شما را زنده مي

  » .دانند آورد وليكن بيشتر مردم نمي ترديدي نيست شما را گرد مي
شود  مالكيت و حاكميت انسانها و زمين از خدا است و آن روز كه قيامت بر پا مي

اند كه آن كسي كه براي نخستين بار آنها را  بينند و فراموش كرده گرايان زيان مي باطل
  1.قيامت زنده كند روز  در تواناست كه آنها را،آفريده است

اي  ابي بن خلف در حالي كه استخواني فرسوده و پوسيده: اند مجاهد و ديگران گفته
: داد، نزد رسول خدا آمد و گفت  كرد و به باد مي  ميكامالً خردبه دست داشت و آن را 

:  گفت �نمايد؟ پيامبر اكرم بريد كه خداوند اين را زنده مي آيا گمان مي! اي محمد
آن گاه اين . اندگرد كند و در دوزخ حشر مي ميراند، سپس زنده مي وند تو را ميآري،خدا

  2:آيات نازل گرديد

                                                           

 . در روايتي از ابن عباس آمده است كه اين شخصيت، عاص بن وائل بوده است-1

 .58، ص 3، ج تفسير ابن كثير -2
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  )79-77 ،يس(  
ايم و هم اينك او  آيا انسان نديده است كه ما او را از نطفه ناچيزي آفريده«

 زند و خيزد و براي ما مثال مي پرخاشگري است كه آشكارا به پرخاش بر مي
تواند اين استخوانهايي  چه كسي مي: گويد كند و مي  خود را فراموش ميآفرينش

بگو كسي كه او را آفريده است، دوباره . اند زنده كند را كه پوسيده و فرسوده
  ».گرداند و او بس آگاه از همه آفريدگان است زنده مي

 از مرگ، به هاي قرآن كريم در قانع ساختن مردم به رستاخيز و زنده شدن پس شيوه
فرا خواندن عقل و برانگيختن فطرتها تكيه كرده بود و خداوند، بندگانش را تذكر داد كه 

نمايد كه بندگان را پس از مرگ براي پس دادن حساب زنده  حكمتش چنين اقتضا مي
كند و خاطر نشان ساخت كه بندگان را براي عبادت خويش آفريده است و پيامبران را 

 را نازل فرموده است، تا راه پرستش خويش را نشان دهد؛ پس برخي از فرستاده و كتابها
گيرند و  اي سركشي و تجاوز در پيش مي  و عدهندبندگان بر طاعت الهي استقامت ورزيد

اي جز اينكه  شوند و چاره سرانجام هر دو گروه با مرگ و حساب و كتاب روبرو مي
ند وجود ندارد؛ اند، ببين ايي را كه كردهان پاداش بد كارهرنيكوكاران پاداش نيك و بدكا

   :فرمايد چنانكه مي

� ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$%%%% xx xx.... ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 

ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ pp ppRRRR mm mmQQQQ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ¨¨ ¨¨>>>> ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB �   )38-35 ،قلم(  
شما را چه شده است . شماريم ران را همچون گناهكاران يكسان ميآيا فرمانبردا«

خوانيد و شما  آيا شما كتابي داريد كه از روي آن مي. كنيد چگونه داوري مي
  ».گزينند، در آن است آنچه را كه بر مي
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كنند كه جهان هستي، بيهوده آفريده شده  اند، گمان مي ملحداني كه بر خود ستم كرده
ن حكمتي ندارد و سرنوشت مؤمن مصلح و كافر مفسد يكي خواهد است و آفرينش آ

  :فرمايد خداوند مي. 1بود
� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷???? tt tt//// WW WWξξξξ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ }} }} ss ssßßßß tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... 44 44 

×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤ffff àà àà���� øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... �   

  )28- 27، ص(  
. ايم نيافريدهما آسمانها و زمين و چيزهايي را كه بين آن دوتا وجود دارد، بيهوده «

آيا . ندگرد ار مياين گمان كافران است، واي بر كافران كه به آتش دوزخ دچ
دهند، همچون تبهكاران   شايسته انجام مييآورند و كارها كساني را كه ايمان مي

  ».هكاران برابر داريمز با بناگاربه شمار آوريم و يا اينكه پرهيز
قرآن كريم براي مردم مثالهايي در زنده كردن و آباداني زمين پس از خشكيده شدن 

اوند، قادر به زنده كردن جسدهاي خشكيده و بيان نموده است تا بدانند كه خد
  :نهاي پوسيده نيز هستااستخو

� öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu ÏÏ ÏÏMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ øø øøtttt ää ää†††† uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )50 ،روم(  
كند آن  بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش، زنده ميبه آثار رحمت الهي «

  ».كس زنده كننده مردگان است و او بر هر چيزي توانا است
 است، از هعالوه بر اينها خداوند، داستان برخي از مردگان را كه زنده نمود بيان داشت

بردند و بعد از جمله سرگذشت اصحاب كه سيصد و نه سال در عالم خواب به سر 
  :فرمايد  اين زمان طوالني ازخوابشان بيدار شدند؛ چنانكه ميگذشت

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷VVVV yy yyèèèè tt tt//// zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèèuu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ‘‘ ‘‘““““ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 || ||ÂÂÂÂ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 #### YY YY‰‰‰‰tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& �  )12، كهف(  
پس از آن، ايشان را برانگيختيم تا ببينيم كدام يك از آن دو گروه، مدت ماندن «

  » .خود را حساب كرده است

                                                           

 .402، ص  في القرآن الكريمةالوسطي -1
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� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// (( ((####θθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ×× ××≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ŸŸ ŸŸ2222 óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 (( (( 
(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø[[[[ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

ΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ%%%% ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù !! !!$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& 44 44‘‘‘‘ xx xx.... øø øø———— rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ 

ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù 55 55−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôô#### ©© ©©ÜÜÜÜ nn nn==== tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ tt tt���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôô±±±± çç çç„„„„ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// #### ´´ ´´‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& � )19، كهف(  
چه : يكي از آنان گفت.  يكديگر بپرسندهمان گونه ايشان را برانگيختيم تا از«

پروردگارتان بهتر : گفتند . ايم روزي يا بخشي از روز بوده: ايد؟ گفتند مدتي مانده
اي را كه با خود داريد به كسي از نفرات  ايد و سكه نقره داند كه چقدر مانده مي

امي از آن بياورد، اما بايد نهايت دقت را به خرج دهد خود بدهيد تا روزي و طع
  ».و هيچ كس را از حال شما آگاه نسازد

� (( ((####θθθθ èè èèWWWW ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôôγγγγ xx xx.... yy yy]]]]≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO 77 77ππππ ss sswwww (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ øø øø———— $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ@@@@ � )25 ،كهف(  
  » .اصحاب كهف مدت سيصد و نه سال در غارشان ماندند«
 به داليلي ديگر  نيز در مقابل كفار و مشركان�  اكرم پيامبر، موارد ذكر شدهعالوه بر

  .نمود بر زنده شدن دوباره استدالل مي
تواند، پيامبر   اعتقاد مشركان بر اين بود كه انسان نمي: اعتراض بر رسول خدا-3

اي با  داد و يا حداقل فرشته اي مسئوليت نبوت و رسالت را انجام مي باشد و بايد فرشته
  .شد او همراه مي

  :خداوند در پاسخ فرمود
فرستاديم، آن فرشته به صورت مردي  اگر براي انسانها، پيامبري از فرشتگان مي

توانستند با او گفتگو نمايند و از او فرا بگيرند و اگر اين چنين  بود كه آنها مي مي
شد؛ همان طور كه در پذيرفتن پيامبري كه  كرديم، باز هم مسئله برايشان مشتبه مي مي
  :خواستند كه غذا نخورد و به بازار نرود  آنها پيامبري مي1سان است شك و ترديد دارندان

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$####       
II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÒÒ ÒÒ���� nn nn==== tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ #### ·· ··����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ## ##’’’’ ss ss++++ ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) îî îî””””∴∴∴∴ ŸŸ ŸŸ2222 
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÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ãã ãã≅≅≅≅ àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   )8 - 7، فرقان(  
چرا . رود خورد و در بازارها راه مي گويند اين چه پيغمبري است؟ غذا مي و مي«

را بيم دهد يا اي به سوي او فرستاده نشده است تا همراه او مردم  الاقل فرشته
ه از آن اينكه گنجي به سوي او انداخته نشد و يا اينكه باغي به او داده نشد ك

  ».كنيد شماجز از يك انسان ديوانه پيروي نمي: گويند ستمگران مي. بخورد
ند و به كار و دخور آنان گويا بر اين موضوع آگاهي نداشتند كه تمام پيامبران غذا مي

  :پرداختند كوشش مي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& šš šš���� nn nn==== öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää.... ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ−−−−#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 ºº ººππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù 

šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? rr rr&&&& 33 33 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �   )20، فرقان(  
اند و  خورده ايم مگر اينكه غذا مي ما هيچ يك از پيغمبران را پيش از تو نفرستاده«

ايم،  ما برخي از شما را وسيلة امتحان برخي ديگر كرده. اند رفته در بازارها راه مي
  ».ورزيد؟ و پروردگار بينا است آيا شكيبايي مي

ان و بزرگان قوم انتخاب تمايل دروني و قلبي آنان بر اين بود كه پيامبر از ثروتمند
  :گرديد مي

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ?? ??ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   

  )31، زخرف(  
  ».چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شهر فرو فرستاده نشد: گفتند«

، همچنين 1منظور آنان وليد بن مغيره در مكه و عروه بن مسعود ثقفي در طائف بود
  : ديوانگي متهم كردندن حضرت را بهآ

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ öö ööθθθθ ©© ©©9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ???? ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss???? 

ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )7-6، حجر(   � ####$$
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اگر از تو . اي اي كسي كه قرآن بر تو نازل گشته است، تو حتماً ديوانه: و گفتند«
  ».آوري  راستگوياني، چرا فرشتگان را به پيش ما نميةزمر

� 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ îî îîββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøgggg ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ �   )14- 13، دخان(  
  پيش آنان آمده بهر كه پيغمبري بيانگقبالًاي دارد؟   براي آنان فايدهبيداريكي «

  ».اي آموخته شده است  سپس از او رويگردان شدند وگفتند او ديوانه؛بوده است
  :خداوند در جوابشان گفت

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// �   )2، قلم(  
  ».در ساية نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي«

  :مودند، ولي خداوند فرمودي متهم نهمچنين او را به كهانت و شعرگوي

� öö öö���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 99 99 ÏÏ ÏÏδδδδ%%%% ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AAββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøgggg xx xxΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ 

ÖÖ ÖÖ���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© ßß ßßÈÈÈÈ −− −−//// uu uu$$$$ tt ttIIII ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )30-29، طور(   � ####$$
آيا . پس پند و اندرز بده و به فضل نعمت پروردگارت تو كاهن و ديوانه نيستي«

  ».ويند كه او شاعر است وما در انتظار مرگ او هستيمگ آنان مي
   1.همچنين ايشان را به جادوگري و دروغگويي متهم كردند

� ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεε ## ##““““ uu uuθθθθ øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−GGGG ss ss???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ #### ·· ··‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu$$$$ ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ 

yy yy7777 ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ dd dd==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ �   )48 - 47، اسراء(  
. دهند دانيم كه آنان به چه منظوري به سخنان تو گوش فرا مي ما بهتر مي«

نشينند و آن زمان كه با هم در گوش يكديگر  هنگامي كه پاي سخنانت مي
اي  گويند جز از مرد جادو شده آن زمان كه ستمكاران ميكنند،  صبحت مي
  ».كنيد پيروي نمي
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كرد و مردود بودن پندارهاي مشركان را اعالم  خداوند، پيوسته آياتش را نازل مي
داد كه پيامبران گذشته نيز همچون شما مورد   را تسلي مي� داشت و پيامبر اكرم مي

  :كنندگان عذاب است  مسخرهپاداشگرفتند و  تمسخر و استهزاء قرار مي

� ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx———— ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ çç ççJJJJ óó óó™™™™ $$ $$#### 99 99≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ss ss−−−−$$$$ yy yyssss ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �   )10، انعام(  

اند و همان چيزي كه  گمان پيغمبراني پيش از تو مورد استهزاء قرار گرفته بي«
  ».كنندگان را فرا گرفته است اند، مسخره كرده ره ميپيغمبران را بدان سبب مسخ

همچنين خداوند اين موضوع را بيان نمود كه مشركان با استهزاء خويش قصد 
هاي خدا را  سالت او و آيه را نداشتند؛ بلكه آنان قصد تكذيب ر� تكذيب پيامبر اكرم

  :داشتند

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss†††† �   )33، انعام(  
سازد؛ چرا كه آنان، تو را  گويند ، تو را غمگين مي دانيم كه آنچه مي ما مي«

  ».نمايند  آيات خدا را انكار مي، بلكه ستمكاران؛كنند تكذيب نمي
  

   قرآن كريمموضعگيري كفار در برابر

كفار بر اين باور بودند كه قرآن كريم از جانب خدا نازل نگرديده است و آن را نوعي 
نمودند؛ در حالي كه با مقايسه بين قرآن و اشعار عرب به تفاوت قرآن و  شعر قلمداد مي

  :فرمايد خداوند در اين مورد مي. داشعار پي خواهيم بر

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ×× ××ββββ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 

uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ww wwŠŠŠŠ yy yymmmm ¨¨ ¨¨,,,, ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )70-69 ،يس(   � ####$$
اين جز . ايم و براي او چنين چيزي سزاوار نيست ما به پيغمبر شعر نياموخته«

تا افراد زنده را با آن بيم دهد و . ستيادآوري و قرآن روشنگري چيز ديگري ني
  ».بر كافران فرمان عذاب مسلّم گردد
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تواند شعر باشد و حال آنكه در قرآن، شاعران كه مردم را گمراه  چگونه قرآن مي
  1.اند گويند، مذمت و نكوهش شده كنند و برخالف واقعيت سخن مي  مي

� ââ ââ !! !!#### tt tt���� yy yyèèèè ’’ ’’±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ………… ãã ããρρρρ$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ŠŠŠŠ#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttƒƒƒƒ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ �2   )226 - 224 ،شعرا(  
بيني كه آنان به هر  مگر نمي. كنند سرگشتگان و گمراهان از شعرا پيروي مي«

ام گويند كه خودشان انج گذارند و اينكه ايشان چيزهايي مي هدف پا مي راهي بي
  ».دهند نمي

پس قرآن، سخن خدا است كه بر پيامبرش نازل نموده و مانند سخن شاعران و 
  :فرمايد سخن كاهنان نيست؛ چنانكه مي

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99 ÏÏ ÏÏδδδδ%%%% xx xx.... 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss????  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �   

  )43-40، حاقه(  
به نام محمد پخش و تبليغ (پيغمبر بزرگواري ) زبان(از ) كه(اين گفتاري است «

آوريد و گفتة هيچ  و سخن هيچ شاعري نيست؛ شما كمتر ايمان مي) شود مي
از )  كالمي است كهبلكه(گيريد؛  اصالً شما كمتر پند مي. غيبگو و كاهني نيست

  ».جانب پروردگار جهانيان نازل شده است
مشركان عالوه . 3از همه درك كرده بودند كه قرآن كريم، شعر نيست  قبل نيزشاعران

محمد قرآن را از فردي عجمي «:  نيز چنين گفتند� بر تكذيب قرآن دربارة پيامبر اكرم
اي بوده كه در كنار كوه  و فروشندههاي قريش بوده است  آموزد كه غالم يكي از قبيله مي

فروخته و او به محمد چيزهايي آموزش داده است؛ در حالي كه آن مرد،  صفا جنس مي
چنانكه » .دانست زبانش عجمي بود و فقط در حد رفع مايحتاج خويش، عربي مي

  :فرمايد خداوند مي

                                                           

 .59، ص 3 ج  همان،-1

 . همان-2

 . همان-3
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� ôô ôô‰‰‰‰ss ss))))ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝnn nn====÷÷ ÷÷èèèètt ttΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡrr rr&&&& šš ššχχχχθθθθää ää9999θθθθàà àà))))tt ttƒƒƒƒ $$$$yy yyϑϑϑϑ̄̄̄̄ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) …………çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑÏÏ ÏÏ kk kk====yy yyèèèèãã ããƒƒƒƒ ÖÖ ÖÖ���� tt tt±±±±oo oo0000 33 33 ÜÜ ÜÜχχχχ$$$$|| ||¡¡¡¡ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ““““ÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### 

šš ššχχχχρρρρßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅssssùù ùù====ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµøø øøŠŠŠŠss ss9999ÎÎ ÎÎ)))) @@ @@‘‘‘‘ÏÏ ÏÏϑϑϑϑyy yyffff ôô ôôããããrr rr&&&& ####xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈yy yyδδδδ uu uuρρρρ îî îîββββ$$$$|| ||¡¡¡¡ÏÏ ÏÏ9999 ?? ??††††ÎÎ ÎÎ1111tt tt���� tt ttãããã êê êêÎÎ ÎÎ7777•• ••ΒΒΒΒ � )103 ،نحل(  
زباني كسي كه به او . آموزد گويند آن را انساني بدو مي دانيم كه ايشان مي ما مي«

  ».دهند غيرعربي است و اين به زبان عربي گويا و روشن است نسبت مي
ر اين گفتة مشركان به اين موضوع اشاره نمود كه چگونه كسي كه قرآن قرآن، در براب

كند، آن را از فردي عجمي و  را با اين شيوايي و رسايي و مفاهيم كامل و فراگير بيان مي
نياز  غيرعرب آموخته است؟ و انسانهاي عاقل و منطقي از گفتن چنين سخناني بي

راض كردند و گفتند بايد قرآن يكباره نازل همچنين آنها به روش نزول قرآن اعت. 1هستند
خداوند حكمت نزول قرآن به صورت تدريجي را چنين بيان فرمود كه بيشتر . شد مي

تر  ن بردن از آن، آسانگردد و فهميدن و حفظ كردن و فرما ماية تثبيت دلهاي مؤمنان مي
  :خواهد بود

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### \\ \\'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ää äädddd ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

|| ||MMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ss ss[[[[ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888 yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù (( (( çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ¨¨ ¨¨???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? �   )32، فرقان(  
شود؟ اين گونه است تا دل تو را پا  گويند چرا قرآن يكجا نازل نمي كافران مي«

  ».خوانيم  فرو ميبخش بخشبرجا و استوار بداريم و آن را قسمت قسمت و 
اعالم  خداوند آنها را به مبارزه طلبيد كه مانند قرآن را بياورند و براي مشركان سپس

  :توانند كمك و ياري بطلبند كرد كه از تمامي انسانها و جنها در اين مورد مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ©© ©©9999 ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### ßß ßß§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### }} }} ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÏÏ ÏÏ9999 #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÎÎ ÎÎγγγγ ss ssßßßß �   

  )88، اسراء(  
بگو اگر همة مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق شوند بر اينكه همچون «

تواند مانند آن را بياورند و ارائه دهند هر چند برخي از  قرآن را بياورند، نمي
  ».ايشان پشتيبان و مددكار برخي ديگر شوند

                                                           

 .586، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1



333  كار و روشهاي مشركان در مبارزه با آندعوت آش

آنها نه تنها از آوردن كتابي همانند قرآن عاجز و ناتوان خواهند بود؛ بلكه از آوردن 
  : هستندده سوره مانند قرآن نيز ناتوان

� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ1111 uu uu$$$$ tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 99 99‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uu$$$$ tt ttIIII øø øø���� ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉffff tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$$$$$ ss ssùùùù !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �   )13-14، هود(  
شما ده سوره همانند :  بگو.دهد آن را به دروغ به خدا نسبت مي: گويند بلكه مي«

توانيد، دعوت كنيد؛ اگر  وريد و غير از خدا هر كس را كه ميآن را بيا
پس اگر پاسخ شما را ندادند، بدانيد اين قرآن با آگاهي اهللا و وحي . راستگوييد

خدا نازل شده است و معبودي جز خدا، وجود ندارد؛ پس آيا اسالم را 
  ».گرديد؟ پذيريد و فرمانبردار خدا مي مي

دن يك سوره مانند اني كفار و مشركان، آنان را به آورقرآن كريم براي اثبات ناتو
  :قرآن دعوت نمود

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& 33 33““““ uu uu$$$$ tt ttIIII øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt,,,,ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? 

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� ss ss???? uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ 

÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ1111 uu uu$$$$ tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ||   )38 - 37، يونس(   � ¹¹¹¹||
كننده  اين قرآن از سوي غير خدا ساخته و پرداخته نشده است؛ بلكه تصديق«

باشد و شك و ترديدي  ته ميكتابهاي آسماني پيشين است و بيانگر كتابهاي گذش
در آن نيست و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است؛ بلكه آنان 

بگو شما يك سوره . گويند كه او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است مي
خواهيد به جز  بسازيد و ارائه دهيد و در اين كار هر كسي را كه ميهمانند آن را 

  ».گوييد طلبيد؛ اگر راست ميخوانيد و به كمك بخدا فرا 
عاجز و ناتوان ماندن آنها از آوردن كتابي مانند قرآن با وجود اينكه آنان در اوج 

شد، دليل بر  هايشان نيز با شيوايي سروده مي فصاحت و شيوايي بودند و اشعار و قصيده
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  كالم خداوندي است؛ خداوندي كه ذات، صفت، كردار و گفتارش با،اين است كه قرآن
  1.هيچ چيز و هيچ كس مشابهت ندارد

  
  هاي نپذيرفتن و انكار دعوت اسالمي در دوران مكي انگيزه

سالمي در مرحله مكي بر هاي انكار دعوت ا پژوهشگران، امور ذيل را از انگيزه
  2: اند شمرده
 در ميان �  اعرابي كه پيامبر اكرم: رسالتها و نبوتها در جزيره عربي ضعف تأثير-1

آنها برخالف يهوديان و مسيحيان كه . وث شده بود، از اديان آسماني دور بودندآنها مبع
دادند؛  داراي كتاب آسماني بودند و در امور زندگي خويش آن را الگوي خويش قرار مي
بنابراين، . صاحب دين و كتاب آسماني نبودند تا به بحث و بررسي در مورد آن بپردازند

يان آنها مبعوث نمود تا حجت خويش را بر آنان كامل م را در � خداوند پيامبر اكرم
  :فرمايد گرداند؛ چنانكه مي

� #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÔÔ ÔÔ8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& 

(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää....  tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ yy yy™™™™#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? öö ööθθθθ ss ss9999 !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää3333 ss ss9999 

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&&  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 33 33 ““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uu þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èèùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �   

  )157-155، انعام(  
پس از آن پيروي . ايم كتاب مباركي است كه ما آن را فرو فرستاده) قرآن(اين «

تا نگوئيد ) ايم آن را فرو فرستاده. (كنيد و بپرهيزيد تا مورد رحم خدا قرار گيريد
پيش از ما فرو فرستاده شده ) يهود و نصاري(تنها بر دو گروه ) آسماني(كتاب 

ا اينكه بگوئيد اگر كتابي بر ما يايم  خبر بوده ي آنها بياست و از بحث و بررس
                                                           

 .66، ص 3، ج  االنبياءةرسال -1

 . مانند سلمان عوده، محمد عبده و عبدالرحمان مالحي-2
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گمان از سوي پروردگارتان برايتان  بي. گشتيم تر از آن مي شد، راه يافته نازل مي
است؛ پس چه كسي ) خدا بر بندگان(قرآني آمده است و راهنما و رحمت 

جهت  بيدليل و  ستمكارتر از كسي خواهد بود كه آيات خدا را تكذيب كند و بي
از آن رويگردان شود؟ كساني را كه از آيات ما رويگردان شوند، بدترين عذاب 

  ».خواهيم داد و سزاي رويگرداني ايشان را هر چه زودتر بدانان خواهيم رساند
پرستي در زندگي و چيره گرديدن آن بر انديشه و تفكر  رخنه كردن و نفوذ عقايد بت

گذشته از .  بود �قين نكردن به دعوت پيامبر اكرمآنان، عامل اصلي در تسليم نشدن و ي
اينكه طبيعت وجود انساني چنين است كه وقتي به ديني آسماني باور نداشته باشد، از 

آورند بنابراين، آنها جان و  گرايي روي مي صفاي عقيدتي به دور خواهد ماند و به مادي
نكه شاهد هالك شدن برادرانشان مال و فرزندانشان را در راه بت پرستي فدا كردند و با اي

افزود و يكديگر را به اصرار و  بودند، اما اين امر محبت آنان را به بت و بزرگداشت آن مي
كردند و اين در حالي بود كه از  بردباري و تحمل انواع ناگواريها در ياري بتها توصيه مي

يده و عذابهايي كه گرفتار اخبار امتهاي گذشته، كه بر اثر پرستش بتها دچار فتنه و بال گرد
  1.آن شده بودند، آگاهي داشتند

ترين طاغوتي كه انبياء با آن   بزرگ: ورزيدن به فرهنگ پدران و نياكان تعصب-2
كردند، طاغوت تقليد از عادت و رسوم بود و اين از عوامل بزرگي  مواجه بودند و مبارزه مي

تر  راي انسان از دست دادن جانش آساندارد؛ زيرا ب است كه انسان را از دين خدا باز مي
مگر اينكه در قلب او چيزي جاي بگيرد كه . است تا تغيير آنچه به آن خوي گرفته است

قرآن كريم به اين بيماري يعني . كن نمايد محبت و عشق به سنتها و عادتها را بزدايد و ريشه
خطاب به قومش،  �  و از قول ابراهيم2تقليد از پدران در باطل اشاره نموده است

  :گويد مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ss ssàààà oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù 

$$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; tt tt ÏÏ ÏÏ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ∩∩∩∩∠∠∠∠⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
tt ttββββρρρρ •• ••$$$$ ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ �  

                                                           

  .225، ص 2، ابن قيم، ج اغاثه اللهفان عن مصايد الشيطان -1

 . 43، محمد عبده، ص الطريق الي المدينه -2
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  )74 - 70 ،شعرا(  
: كنيد؟ گفتند چه چيزي را پرستش مي: هنگامي كه به پدر و قوم خود گفت«

آيا : گفت. مانيم  عبادتشان ماندگار ميپرستيم و دائماً بر بتهاي بزرگي را مي
شنوند و نيازتان را  خوانيد، صداي شما را مي هنگامي كه آنها را به كمك مي

سازند؟  رسانند و يا زياني متوجه شما مي كنند؟ يا سودي به شما مي برآورده مي
  ».كردند ايم كه اين چنين مي فقط ما پدران و نياكان خود را ديده: گفتند 

شيوه و روش مشركان و مخالفان دين خدا در گذر تاريخ بر اين امر استوار بوده 
 رفتن آنها در شهوتها و زشتيها است و هر گاه دعوتگران پاك طينت مصلح به فرو

  :گفتند دند كه چرا چنين هستيد، ميپرسي كردند و از آنها مي اعتراض مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè ss ssùùùù ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zz[[[[ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 

\\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   

  )28، اعراف(  
پدران خود را بر اين كار : گويند  دهند، مي ر زشتي انجام ميوقتي كه كا) كافران(«

بگو خداوند به كار زشت دستور . ايم و خدا ما را بدان دستور داده است ديده
  ».دانيد؟ دهيد كه نمي آيا چيزي را به خدا نسبت مي. دهد نمي

ر و مشركان مبني بر اطاعت از آباء و اجداد خود، داليل متعددي داشت از ادعاي كفا
جمله اينكه آنان به فطرت خويش مراجعه نكرده بودند تا آنان را به راه اصلي و درست 
راهنمايي نمايد و داراي كتابي آسماني نبودند تا به آن تمسك جويند بنابراين، آنان بدون 

  : چنانكه خداوند متعال فرموده استورزيدند؛ اصرار ميهيچ دليل و حجتي بر اين ادعا 

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx���� tt tt7777 óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ZZ ZZοοοο tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 33 33 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† †††† ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 

55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 99 99$$$$>>>> ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )21- 20، لقمان(   � ####$$
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 در آسمانها و زمين است، مسخر شما كرده ايد كه خداوند آنچه را كه آيا نديده«
 بر شما ، چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن را،است و نعمتهاي خود

گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون هيچ گونه دانش و هدايت و 
. گيرند كتاب روشن و روشنگري دربارة خدا، راه ستيز و جدال را پيش مي

ل كرده است پيروي كنيد، از آنچه خدا ناز:  شودههنگامي كه بدانها گفت
از (ايم  كنيم از آن چيزي كه پدران خود را بر آن يافته ما پيروي مي: گويند مي

 ايشان را به عذاب آتش فروزان مگر نه اينكه شيطان) كنند روي مينياكان خود پي
  ».فرا خوانده است) دوزخ(

نسان نهفته است كه او را به شيطان، آنها را بر اساس سرشتي كه در وجود ا
دهد، به  خواند و با تاريخ و فرهنگ آنها پيوند مي وفاداربودن به پدران و نياكان فرا مي

ترين وسيله و نيرنگ شيطان است؛ چنانكه  سوي اين انحراف كشانده بود و اين بزرگ
سر راه از جمله بر . شيطان بر سر راههاي انسان نشسته است«: فرمايد  مي� پيامبر خدا

راه پدرانت را : گويد واهد وارد اين راه بشود، ميخ وقتي كسي مي. اسالم نشسته است
 سر راه هجرت اگر سخن او را ناشنيده بگيرد و مسلمان شود، آن گاه بر! كني؟ رها مي

سازي؟ رسول خدا   را رها ميكني و سرزمين خود هجرت مي: گويد ايستد و مي مي
اگر تسليم نشود و ! ست كه با ريسمان بسته شده استمهاجر مانند اسبي ا: فرمود

جهاد يعني به رنج ! كني جهاد مي: گويد نشيند و مي  سر راه جهاد ميهجرت كند، بر
 و همسرت با كسي ديگر ازدواج يكني تا كشته شو انداختن جان و مال، كارزار مي

به جهاد برود، حق باز هم اگر سخن شيطان را نپذيرد و ! و مالهايت تقسيم شوند! نمايد
 يعني، اگر در اين راه كشته ؛چنين كسي بر خدا اين است كه او را وارد بهشت سازد

شود يا غرق شود يا از روي مركبش بيفتد و بميرد، بر خداوند است كه او را وارد 
  1.بهشت سازد

 :پرستي  و حمايت آنان از بت�  موضعگيري اهل كتاب در برابر پيامبر اكرم-3
 فراهم بود و مخالفت � پرستي عرب، زمينة مقابله با دعوت پيامبر اكرم بتدر محيط 

نمود و از آنجا كه اهل تورات و انجيل  اهل كتاب با اين دعوت موضع آنان را تثبيت مي
نمودند و حاضر به قبول نمودن آن  و وارثان كتابهاي آسماني، دعوت محمد را انكار مي

  :گويد كردند؛ چنانكه قرآن مي يا مگرديدند، جرأت بيشتري پيد نمي
                                                           

 .83، ص نالغرباء االولو -1
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� tt tt,,,, nn nn==== ss ssÜÜÜÜΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà±±±± øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

ÖÖ ÖÖ óó óó yy yy´́́́ ss ss9999 ßß ßßŠŠŠŠ#### tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### � 

  )7 - 6 ،ص(  
برويد و بر خدايان خود ثابت و استوار : گفتند راه افتادند و مي ايشان سركردگان«

ما در آيين ديگري اين را . شود اين همان چيزي است كه خواسته مي. باشيد
  ».ايم؛ اين جز دروغ ساختگي نيست نشنيده

ÏÏ �هدف از  ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ دين نصارا بود؛ چنانكه ابن عباس و سدي و مجاهد  � ####$$
پرستان عرب،  ند و اين برگرفته از سخنان علماي اهل كتاب بود و بتا اين را گفته

  1.اطالعي از كتابهاي آسماني نداشتند
اي و رقابت براي رسيدن   نبرد و كشمكش قبيله:اي حاكم بودن عرف و سنتهاي قبيله -4

 از بنابراين، آن دسته. اي داشت به رياست و شرافت و سرداري، ريشه در سنتها و عرفهاي قبيله
 بودند به اين دليل كه پيامبر اكرم از سرداران نيست و � مخالفان دعوت كه از قبيلة پيامبر اكرم

نمودند كه با مسلمان شدن، جايگاه خود را در قبيله  ها احساس مي ديگر مخالفان از ساير تيره
اولين «: دگوي  مي� مغيره بن شعبه. دهند، بنابراين به مخالفت با ايشان پرداختند از دست مي

هاي مكه بوديم   را شناختم، من و ابوجهل بن هشام در يكي از كوچه� روزي كه پيامبر اكرم
اي ابا الحكم به سوي خدا و :  به ابوجهل گفت� كه ناگهان، ايشان را ديديم، آن حضرت

اي محمد آيا از ناسزا گفتن : ابوجهل گفت. خوانم وي خدا فرا ميمن، تو را به س. پيامبرش بيا
خواهي كه ما گواهي بدهيم كه  نمايي؟ مگر تو چيزي غير از اين مي به خدايان ما خودداري مي

از هم گويي، درست است ب اي؟ سوگند به خدا اگر من بدانم كه آنچه تو مي تو پيام را رسانده
دانم آنچه او  من مي: اينكه رسول اهللا رفت، ابوجهل گفتبعد از : گويد مغيره مي! پذيريم نمي
داري و   دارالندوه پرچم،داري كعبه گويد، حق است؛ ولي طايفة بني قصي سرپرستي پرده مي

داديم و اين خبر  آب دادن به حاجيان را بر عهده گرفتند؛ سپس با يكديگر به مردم خوراك مي
از ميان ما پيامبري مبعوث شده : كنند كردند و اكنون ادعا مي ل ميرا كاروانها براي يكديگر نق

  2.نه سوگند به خدا اين را نخواهم پذيرفت! است
                                                           

 .126، ص 23، ج تفسير طبري -1

 .207، ص 2 دالئل النبوه، بيهقي، باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب اهللا تعالي من االعجاز، ج -2
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 عربها عالوه بر : منافع و جايگاه خود در ميان عرب عالقة شديد نسبت به-5
دارشان بودند، در صدد اين بودند كه  اينكه خواستار باقي ماندن جايگاه و افتخارات ريشه

م اين سالاكردند كه  د؛ چون گمان مينهاي عرب مقدس شمرده شو همچنان نزد قبيله
را از  كند و بر اثر آن عربها به آن يورش خواهند برد و آن ويژگي مكه را از آن سلب مي

امنيت و روزي را ارزاني رونق اقتصادي خواهند انداخت؛ غافل از اينكه خداوند به آنها 
  :كرده است

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### yy yy7777 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ôô ôô#### ©© ©©ÜÜÜÜ yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG çç ççΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 

$$$$ ·· ··ΒΒΒΒ tt tt���� yy yymmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ## ## tt tt<<<< øø øøgggg ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )57، قصص(  
. ربايند و گفتند اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم، ما را از روي زمينمان مي«

ايم كه محصوالت و   براي ايشان فراهم نياوردهمگر ما حرم پر امن و اماني را 
داده ) ثمرات(شود؟ اين محصوالت  جات فراواني به سوي آن سرازير مي ميوه

  ».دانند ماست و ليكن بيشتر آنان نمي
اعراب بر اين اعتقاد بودند كه هر قبيله نسبت به افراد خود شناخت بهتري دارد، بر اين 

 روي گرداندند و آن را نپذيرفتند بنابراين، آنان اساس چون قريش از دعوت رسول خدا
تنها جنگ رواني و تبليغاتي عليه دعوت و رهبر آن سازمان دادند؛ بلكه عالوه بر  نه

فرستادن پيامهاي تبليغاتي از مكه به اطراف، دنبال داعي برگزيدة خدا بودند و هر جا 
تا با او بدرفتاري نمايند و او را كردند  خردان را بسيج مي پيوستند و بي رفت، به او مي مي

ها بدنام كنند تا هيچ كس جرأت نكند كه ايشان را پناه دهد يا از وي پيروي  در ميان قبيله
توانند نور  كردند با دهنهاي كوچك و دستان ناتوان خود مي طاغوتيان مكه گمان مي. نمايد

  :فته الهي تحقق پذيرفتام ماند و گخورشيد الهي را پنهان نمايند، اما تالش آنها ناك

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ oo ooΨΨΨΨ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> xx xx.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �   

  )172-171، صافات(  
وعده ما راجع به بندگان فرستادة ما قبالً ثبت و ضبط گشته است كه قطعاً ياري «

  ».گردند مي



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم 
  

  يشامتحان و آزما
  

به طور كلي ابتالء و گرفتار شدن به مشكالت، سنت الهي در ميان مخلوقات است و اين                 
  : فرمايد  چنانكه مي؛مطلب به صورت واضح در قرآن بيان شده است

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ yy yy#### ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyzzzz ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyìììì ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää33338888 ss ss????#### uu uu 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ || ||     ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 

77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )165، انعام(   � ‘‘‘‘§§
خدا است كه شما را جانشينان زمين گردانيد و برخي را بر برخي درجاتي باال «

گمان پروردگارت زود  بي. برد تا شما را در آنچه به شما داده است، بيازمايد
  ».كران و رحمت فراوان است راي مغفرت بيرسانندة عقاب است و او دا

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ oo ooλλλλ °° °°;;;; óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& WW WWξξξξ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã �   

  )7ف، كه(  
 ايشان را بيازماييم تا هاي روي زمين را زينت آن كرده ايم تا چيز يما همه«

  ».كند  نيكوتر مي كاركدام يك

� $$$$̄̄̄̄ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}}$$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ xx xx���� ôô ôôÜÜÜÜ œœ œœΡΡΡΡ 88 88llll$$$$tt tt±±±± øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG öö öö6666 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù $$$$ JJ JJèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑyy yy™™™™ #### ·· ··$$$$>>>>ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �   

  )2، انسان(  
آزماييم، وي را شنوا و  ايم و چون او را مي  آميخته آفريدهما انسان را از نطفه ي«

  ».ايم بينا كرده



341  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

محكم اي   با رسيدن به قدرت و حكومت رابطه)در معرض بال قرار گرفتن(آزمايش 
؛ چرا كه سنت الهي چنين است كه هيچ ملتي را به قدرت و حكومت داردو ناگسستني 

اش   حوادث گداخته شود تا ناخالصي يرساند مگر اينكه وجود گرانبهايش در كوره نمي
گرفتار شدن به مشكالت و در بوته آزمايش . برطرف گردد و پاكان از ناپاكان جدا بشوند

گيرد وهرگز در اين سنّت  امت اسالمي در فرآيند آن قرار ميقرار گرفتن سنتي است كه 
تخلف و تغييري به وجود نخواهد آمد؛ زيرا خداوند مؤمنان را در بوته آزمايش قرار 

 بپيرايد و سرانجام قدرت و حكومت را در زمين به آلودگي هادهد تا ايمانشان را از  مي
براي انسان كدام بهتر : او پرسيد از امام شافعي نقل است كه مردي از . دست بگيرند

است اينكه به قدرت و حكومت برسد يا اينكه مورد آزمايش قرار بگيرد؟ امام شافعي 
تا زماني كه در بوته آزمايش قرار نگيرد، به قدرت نخواهد رسيد؛ زيرا خداوند، : گفت 

 داد و را مورد آزمايش قرار) صلوات اهللا عليهم(نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد 
پس كسي گمان نبرد كه از . وقتي صبر پيشه كردند، آنها را پيروز و حاكم گردانيد

 و گرفتارشدن مؤمنان به سختيها و قرار گرفتن در معرض 1يابد مصيبت رهايي مي
ن به قدرت، امري الزم و قطعي است تا پيراسته گردند و بنيان و دآزمايش قبل از رسي

ود و اين ابتال بر اساس رحمت الهي است تا پاك و منزه دار بش نهاد آنها قوي و ريشه
در معرض آزمايش قرار گرفتن داعيان عالوه بر اينكه سنت خدا است، راه . 2گردند

بهشت با ناگواريها و سختيها :  فرمود �سازد؛ چنانكه پيامبر اكرم بهشت را هموار مي
سپس در معرض . 3ستاحاطه شده است و دوزخ با شهوتها مورد احاطه قرار گرفته ا

آزمايش قرار گرفتن، راهي است كه براي پديد آوردن گروهي كه اين دعوت را به دوش 
گرفتارشدن . دهد، جز آن راهي ديگر وجود ندارد گيرد و مسئوليتهاي آن را انجام مي مي

به مشكالت و در معرض آزمايش قرار گرفتن، راه تربيت امت اسالمي و راه شكوفايي 
 نيروهاي پنهان امت و راه پرداختن عملي به مسئوليتها و تكاليف و نيز راه استعدادها و

شناخت حقيقت مردم و حقيقت زندگي است و براي اين است تا پايدارترين و 
هستند كه براي بر عهده گرفتن دعوت و  ترين افراد، در دعوت باقي بمانند و اينها قوي

                                                           

 .283 ابن قيم، ص ،الفوائد -1

 .235، محمد السيد محمد يوسف، ص  االسالميهةالتمكين لالم -2

 .2174، شمارة 4، ج مسلم -3
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داشت و امانتداران دعوت خواهند صبر نمودن بر آن، شايستگي و صالحيت خواهند 
  1.بود
  

  حكمت آزمايشهاي الهي و فوايد آن
ترين آنها عبارتند  ابتالء و در بوته آزمايش قرار گرفتن، حكمتهاي متعددي دارد كه مهم

  :از
  : تصفيه و پاكسازي صفها-1

اي براي پاكسازي و مشخص نمودن حق گرايان از باطل  آزمايش را خداوند وسيله
رار داده است؛ زيرا قوت ايمان افراد در حالت طبيعي و آسايش مشخص گرايان ق

شود؛ چنانكه خداوند  يشود؛ بلكه در مصايب و مشكالت پرده از حقيقتها برداشته م نمي
  :فرموده است

� || ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm rr rr&&&& ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu$$$$ øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ �   

  )2، عنكبوت(  
ايم، به حال خود رها  اند همين كه بگويند ايمان آورده  مردمان گمان بردهآيا«

  ».گردند شوند و ايشان آزمايش نمي مي
  

  : تربيت گروه مسلمان-2
اين راهي است كه براي پديد آوردن «: گويد مورد، سيد قطب رحمه اهللا ميدر اين 

دهد، جز آن   را انجام ميگيرد و مسئوليتها و تكاليف آن گروهي كه دعوت را بر عهده مي
اين راه تربيت اين گروه و وسيلة شناسايي و شكوفاساختن . راهي وجود ندارد 

استعدادها و نيروهاي پنهان گروه مسلمان و راه پرداختن عملي به مسئوليتها و تكاليف 
است و عالوه بر آن راه شناخت حقيقت مردم و حقيقت زندگي است و فلسفة آن، اين 

ترين افراد، براي دعوت باقي بمانند و اين افراد براي بر عهده  دارترين و قوياست تا پاي
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گرفتن و ادامة دعوت و صبر نمودن بر آن شايستگي و صالحيت دارند و آنها امانتداران 
  1.دعوت خواهند بود

  : پرده برداشتن از راز دلها-3
ها را پيش از ابتالء و و خداوند، حقيقت دل«: دگوي در اين مورد سيد قطب رحمه اهللا مي
شود آنچه براي خداوند   اما ابتالء باعث مي،داند در معرض آزمايش قرار گرفتن مي

  2».آشكار است براي وضعيت پيرامون نيز آشكار گردد
  : گرفتن امانتعهده ر آمادگي حقيقت براي ب-4

ان را خواهد مؤمن و خداوند هرگز نمي«: گويد  ميفي ظالل القرآندر اين مورد صاحب 
به وسيلة آزمايش و امتحان عذاب و آزار نمايند؛ بلكه اين نوع تمرين و آمادگي حقيقي 
براي بر عهده گرفتن امانت الهي است و نيازمند تمرين ويژه است كه با تحمل رنج و 

يقيناً . گردد و بايد بر خدا اعتماد نمود و همواره از او ياري طلبيد مشقت فراوان كامل مي
سازد و استعددها و نيروهاي نهفتة آنان را شكوفا  ا از پاكيها و پليديها پاك ميرآنان خدا 

شود و توانايي  گردد و صيقل داده مي پس وجودشان استوار و محكم مي. سازد و فعال مي
گردد و يقيناً  تر مي تر و ارتباطشان با خداوند محكم آنان بيشتر و سرشت آنان قوي
نمايد يا پيروزي يا پاداش الهي و اينها كساني  هره آنان ميخداوند از دو خوبي يكي را ب

گيرند و نسبت به  هستند كه نهايتاً بعد از آمادگي و آزمايش شدن، پرچم را به دست مي
  ».آن امانتدار خواهند بود

  : شناخت حقيقت وجود-5
اين بدان خاطر است تا اهل دعوت در «: گويد  ميفي ظالل القرآندر اين مورد صاحب 

پردازند، حقيقت  حالي كه به طور عملي و در دنياي واقعيت به زندگي و جهاد مي
خويش و حقيقت وجود انساني و اسرار پنهان آن را بدانند و در حالي كه شاهد 
كشمكش ارزشها و مبادي دعوتشان با شهوات و اميال وجودشان هستند و اصطكاك 

د و راههاي ورودي شيطان را به كند، به حقيقت گروهها و جوامع آگاه شون پيدا مي
  3».درون و همچنين لغزشگاهها و پرتگاهها را شناسايي نمايند
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  : شناخت ارزش و اهميت-6
 نزد ،اين براي آن است تا دعوت« : نويسد  ميفي ظالل القرآن بدر اين مورد صاح

ر داعيان از ارزش و اهميت خاصي برخوردار باشد و به اندازه مشكالت و بالهايي كه د
كنند، جايگاه  راه گسترش دعوت و به اندازه چيزهاي گرانبهايي كه در راه آن فدا مي

  1».دعوت باال باشد و بعداً در آن در هر شرايطي كوتاهي نورزند
  : دعوت به سوي دين-7

صبر نمودن و بردباري مؤمنان در گرفتاريها و آزمايشها، از نظر اسالم آرام و ساكت 
گردد و اگر  امل موجب وارد شدن مردم به دين اسالم ميگردد و اين ع محسوب مي

بر اثر دارابودن . مؤمنان سست و ناتوان باشند، هيچ كس دعوت آنها را نخواهد پذيرفت
آوردند آن  آمدند و ايمان مي اسالم از چنين خصوصيتي بود كه افرادي كه نزد پيامبر مي

نزد قومشان بروند و در برابر خواست تا براي تبليغ دين اسالم   از آنان مي �حضرت
تكذيب و آزارهايشان شكيبا باشند و به مجاهدت و تالش خويش ادامه دهند تا بر اثر 

  2.اش دعوت اسالم را بپذيرند آن قوم و قبيله
  :مودن برخي عنصرهاي قوي براي دعوت جذب ن-8

قيده عالقمند پايداري مسلمانان و جانفشانيهاي آنان، انسانهاي قوي را به پذيرفتن اين ع
ترين  نمايد؛ چنانكه به خاطر صالبت و پايداري ايماني داعيان صدر اسالم، بزرگ مي

  3.شخصيتها كه بعداً ماية فخر جهان اسالم قرار گرفتند، به اسالم گرويدند
  :درجات نزد خدا موجب كفارة گناهان باال رفتن -9

كند مگر اينكه  صابت نميهيچ خاري يا باالتر از آن به مؤمن ا:  فرمود� رسول خدا
مقام و منزلتي كه بندگان با . 4شود باعث ارتقاي مقام وي و محو گناهي از گناهانش مي

توانند دست يابند؛ پس  گردند با عمل خود به آن نمي مشكالت و آزمايشها به آن نائل مي
ار گرفتن  چنانكه قر؛دهد تا مقام او را باال ببرد خداوند او را در معرض آزمايش قرار مي
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و فوايدي . 1در بوته آزمايش، راهي براي زدوده شدن گناهان و بديهاي مسلمان است
شناخت قدرت پروردگار؛ شناخت فروتني و : ازيگر نيز دارد كه برخي عبارتند د

شكستگي بنده؛ اخالص؛ بازگشتن و روي آوردن به خدا؛ زاري و دعا و بردباري نسبت 
گذشت، شكيبايي؛ همچنين شكر و مهرباني از ديگر شود؛  به كسي كه دچار مصيبت مي

  2.باشند  آزمايشهاي الهي مينتايج
:  انواع متعددي از آزمايشها ماننديارانش در معرضو  و اصحاب � پيامبر اكرم

تالش قريش براي منصرف كردن ابوطالب از پشتيباني پيامبر و يارانش؛ زشت جلوه 
قاضاي تبديل كوه صفا به طال؛ كمك گرفتن از دادن چهرة دعوت؛ آزار تازه مسلمانان؛ ت

؛ �يهوديان در مجادله با پيامبر؛ جنگ تبليغاتي در مراسم حج عليه دعوت و پيامبر اكرم
هاشم و بني عبدالمطلب؛ آزار جسمي و انواع ديگري از  تحريم اقتصادي پيامبر و بني
  .آزمايشها و بالها قرار گرفتند
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  فصل سوم
  

  زه مشركان با دعوتهاي مبار شيوه
  

داشت و معبودانشان  مشركان براي مبارزه با دعوتي كه از واقعيت جاهلي آنان پرده بر مي
برد و تصوراتشان را در مورد خدا، زندگي، انسان و جهان نادرست  را زير سؤال مي

دانست، از همان روزهاي اوليه تصميم گرفتند تا به هر شكل ممكن و با ابزارهاي  مي
 صداي دعوت را خفه نمايند و از انتشار آن جلوگيري يا حداقل آن را محدود ،نگوناگو
  .نمايند 

  
  � كرمتالش قريش براي منصرف كردن ابوطالب از ياري و حمايت پيامبر ا

ات براي ما در مجالس و در مسجد،  اين برادرزاده: قريش نزد ابوطالب آمدند و گفتند
:  گفت� ابوطالب به پيامبر اكرم. يرجلوي او را بگ. كند مزاحمت ايجاد مي

تو براي آنها در مجالسشان و در مسجدشان مزاحمت ايجاد : گويند هايت مي عموزاده
 چشم به سوي آسمان دوخت و � پيامبر اكرم. كاري به كارشان نداشته باش. كني مي

 توانيد همان طور كه شما نمي: گفت. بلي: گفتند» بينيد اين خورشيد را مي «:فرمود
وت و دع) خورشيد(توانم دست از  اي از آن را به دست بياوريد، من نيز نمي شعله

پس دعوت . ام دروغ نگفته است به خدا سوگند برادرزاده: ابوطالب گفت. رسالتم بردارم
 را به وسيلة � خالصه قريش بارها تالش كردند تا پيامبر اكرم. 1اسالم را بپذيريد

  .د، اما تالش آنها نافرجام مانداش تحت فشار قرار دهن خانواده
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اش و قاطعيت او در اين مورد، زبانزد خاص وعام شد  حمايت ابوطالب از برادرزاده
 بن ةآنها به اتفاق عمار. افزود به اندوه و حسادت و مكر و نيرنگ قريش ميامر و اين 

ره اين عماره بن وليد بن مغي! اي ابوطالب: د بن مغيره، نزد او رفتند وگفتندولي
ات  اين را به فرزندي خود بپذير و برادرزاده. ترين و زيباترين جوان قريش است برجسته

كند و قوم و خويشاوندان تو را پراكنده  را كه با دين تو و دين پدرانت مخالفت مي
ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با اين وسيله از مشكالتي كه 

به خدا سوگند، به معاملة : ابوطالب گفت. ه است، رهايي يابيمدد نموبراي ما ايجا
دهيد كه به او غذا بدهم و  شما فرزند خود را به من مي! خوانيد اي مرا فرا مي غيرمنصفانه

  !بزرگش نمايم و من فرزند خود را تقديم شما كنم تا شما او را به قتل برسانيد؟
  1.به خدا قسم هرگز چنين چيزي ممكن نيست

 هر  �جوانمردي و از خود گذشتگي ابوطالب و وفاداري وي نسبت به پيامبر اكرم
نمايد؛ چرا كه ابوطالب سرنوشت خود را با سرنوشت  زده مي انساني را شگفت

هاي بني هاشم و  اش گره زده بود و از جايگاه خود براي يكپارچه نمودن تيره برادرزاده
جز دشمن خدا، ابولهب، همه  و 2استفاده نمودبني عبدالمطلب جهت حمايت رسول اهللا 

ي نهاي بني هاشم و ب سرود و تيره ميمطيع ابوطالب شدند، حتي ابوطالب اشعاري 
ز اشعارش در اينجا اي ا نمود، كه به پاره عبدالمطلب را به حمايت رسول اهللا تشويق مي

  :كنيم اشاره مي
  مهافعبد مناف سرها و صمي  اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر

هر گاه روزي قريش براي كسب افتخاري گرد بيايند، عبد مناف از همه پيشتاز خواهند «
  ».بود

  شرافها و قديمهاففي هاشم أ  حصلت اشراف عبد منافهاو ان 
  ».آيند هاي آن به شمار مي اگر اشراف عبد مناف را بخواهي، بني هاشم اشراف و ريشه«

  من سر و كريمهاهو المصطفي   و ان فخرت يوماً فان محمداً
خواهي افتخار بكني، آن فرد جز محمد مصطفي كسي نخواهد  و اگر به فردي از آنان مي«
  ».بود
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  1شت حلومهام تظفر و طالعلينا ف  تداعت قريش غثها ثمينها
  ».قريش با تمام توان بر ما هجوم آورد، ولي ناموفق ماند و آرزوهاي آنان، عملي نشد«

 قصد توهين  و پناه داده بود� ابوطالب به پيامبر اكرمابوجهل نيز به اين خاطر كه 
محمد :  كمان خود سرش را زخمي كرد و گفتداشت، حمزه در مقابل او برخاست و با

  .گويي حال آنكه من بر دين او هستم، اگر قدرتي داري سخنت را تكرار كن را ناسزا مي
گويد و دين  ناسزا مياين پديده كه جاهليت از كسي حمايت نمايد كه خدايان آن را 

اي  دهد، پديده داند و خردمندان آنان را نادان خطاب قرار مي و آئين آنان را منحرف مي
كردند و  رسد؛ چرا كه آنها براي اين ارزشها جان و زندگي را تقديم مي نظير به نظر مي بي

ت محمد كردند، ولي با اين وجود به حماي به خاطر اين ارزشها معركه و جنگها به پا مي
  !.اند بر خواسته

ش راحساس خطر كرد كه مبادا نابخردان عرب بر او و قومش يوهنگامي كه ابوطالب 
نمايد و اعالم  مي هرشاااي سرود كه در آن به حرمت مكه و جايگاه خويش  ببرند، قصيده

 قطره خونش از سازد كه تا آخرين كند و نيز خاطرنشان مي پناهندگي به خانة خدا مي
  :كند مايت ميمحمد ح

  فيهم دو لما رايت القوم ال و
 

  و قد قطعو كل العري و الوسائل 
 

  ».اند وقتي قوم خود را ديدم كه محبت و دوستي در آنها نيست و همة پيوندها را بريده«
   و االذيةو قد صارحونا بالعداو

 

  و قد طاوعوا امر العدو المزايل 
 

دهند و از فرمان دشمني كه تفرقه  ارمان ميو آنها به صراحت با ما دشمني كرده و آز«
  ».كنند ، اطاعت ميدانداز مي

  و قد حالفوا قوماً علينا اظنه
 

  عضون غيظاً خلفنا باالناملب 
 

گمانم، انگشتانشان را از خشم، به دهان ه اند كه ب و با قومي عليه ما همپيمان شده«
  ».گيرند مي

  حضرت عند البيت رهطي و اخوتيو أ
  

  2 من اثوابه بالوصائلو امسكت 
 

  ».ام هاي آن متمسك شده  خدا قوم و خويشانم را آورده و به پردهةو نزد خان«
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آن گاه به خانة خدا و تمام مقدسات سوگند خورد كه محمد را به دشمنانش نخواهم 
  :وي خون به راه بيفتد و ادامه دادسپرد، اگر چه ج

  كذبتم و بيت اهللا نبزي محمداً
 

  دونه و نناضلو لما نطاعن 
 

ايد محمد را ترك بكنيم؛ بدون اينكه زخمي بشويم و  به خدا سوگند كه دروغ پنداشته«
  ».تيراندازي كنيم

 و نسلمه حتي نصرّع حوله
 

 و تذهل عن ابنائنا و الحالئل 
 

دهيم مگر اينكه در حمايت او كشته شويم و زن و فرزندانمان  و او را به شما تحويل نمي«
  ».مرا ترك كني

  :نان را چنين مورد مالمت قرار دادو رهبران قريش را يكي يكي نام برد و آ
 فعتبه الستمع بنا قول كاشح

 

 حسودٍ كذوب مبغض ذي دغاول 
 

  ».در مورد ما سخن هر دشمن حسود و دروغگو و فريبكار را مشنو! اي عتبه«
  :نين سرودو در مورد ابوسفيان چ

 و مر ابوسفيان عني معرضاً
 

 قيل من عظام المقاولكما  
 

  ».ابوسفيان متكبرانه از كنار من گذشت، گويا از سرداران بزرگ يمن است«
 ر الي نجد و برد مياههيف

 

 م اني لست عنكم بغافلو يزع 
 

  ».و يقين دارد كه من از شما غافل نيستم! رساند به نجد و آبهاي خنكش چه آسيبي مي«
  :گويد قبيله بني نوفل مير و رئيس و در مورد مطعم بن عدي سردا

  ةامطعم لم اخذ لك في يوم نجد
 

  و ال معظم عند االمور الجالئل 
 

  ».كني اند، من اگر نابود شوم، تو هم نجات پيدا نمي اي داده آنها به تو نقشه! اي مطعم«
  جزي اهللا عنا عبد شمس و نوفالً

 

  476وبه شر عاجالً غير آجلقع 
 

  ».نوفل، پاداش بدي بدهدخدا از طرف ما به عبدالشمس و «
آمد و    از وي، پيروزي بزرگي به شمار مي �دفاع و حمايت عموي پيامبر اكرم

اي استفاده نمود و از حمايت قبيله خود برخوردار   عرف و قانون قبيله از� پيامبر اكرم
مند گشت  گرديد و از هرگونه تجاوز مصون قرار گرفت و از آزادي انديشه و عمل بهره

نمود و اين  بيانگر آن است كه وضعيت حاكم جامعة خود را به خوبي درك ميو اين 
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درسي بزرگ براي دعوتگران راه خداست كه بايد از محيط و جوامع پيرامون خود و از 
  .قوانين و سنتهاي اجتماعي حاكم در جهت پيشبرد اهداف ديني استفاده نمايند

  
  تالش براي بدنام كردن دعوت پيامبر

ي بدنام كردن دعوت پيامبر خدا جنگي تبليغاتي به رهبري وليد بن مغيره مشركان برا
وليد به رهبران .  دادند و براي تخريب شخصيت و دعوت وي سامان� عليه پيامبر اكرم
موسم حج فرا رسيده است و به زودي هيئتهاي عرب نزد ! اي گروه قريش: قريش گفت

شوند؛ پس همه اتفاق كنيد تا در مورد  ميشما خواهند آمد و از ماجراي اين مرد با خبر 
او نظر واحدي ارائه دهيد و با يكديگر اختالف نكنيد و يكديگر را دروغگو قرار ندهيد 

  .و برخي سخن برخي ديگر را تكذيب ننماييد
چيزي بگو و نظري ارائه بده تا همان را ! پس تو اي ابا عبد شمس: آنها گفتند

  .بگوييم
  .دهم من گوش ميشما بگوييد . خير: گفت
  .گوييم او كاهن است ما به مردم مي: گفتند
ها  سخنان او با زمزمه. ام او كاهن نيست؛ چون من كاهنان زيادي را ديده. خير: گفت

  .و سخنان كاهنان متفاوت است
  .ديوانه است: گوييم گفتند مي

هيچ يك . ايم او ديوانه نيست؛ چرا كه ما جنون را ديده و مشاهده نموده. خير: گفت
  .يابيم هاي جنون و ديوانگي از قبيل حالت خفگي و وسواس در وجود او نمي از نشانه
  .او شاعر است: گوييم مي: گفتند
سخنان او . ناسيمش ما انواع مختلف شعر و رجز را خوب مي! او شاعر نيست: گفت

او ساحر نيست ما جادوگران و : گفت. ساحراست: وييمگ مي: گفتند. شعر نيست
  .گويد با دميدن و گره زدن جادوگران فرق دارد ايم آنچه او مي هايشان را ديدهجادو

به خدا سخنان وي شيرين و دلربا است و به درخت : گفت! پس چه بگوييم: گفتند
به . هايش پربار هستند هايش عميق و شاخه مانند كه ريشه تازه و خرم و پرطراوتي مي

اين شخص ساحر است كه با :  كه بگوييدخن در مورد او اين استنظر من بهترين س



351  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

سحر خود ميان پدر و پسر و دو برادر و شوهر و همسر و بين خويشاوندان جدايي 
  477.اندازد مي

 :ورد وليد اين آيات را نازل فرمودآن گاه خداوند در م
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) و بدون دارائي و اموال و اوالد(مرا واگذار با آن كسي كه او را تك و تنها «

وسائل (ام كه حاضرند و  ام و پسراني بدو داده ام و ثروت بسياري بدو داده آفريده
ام، عالوه بر اين اميدوار است كه  از هر نظر براي او فراهم ساخته) زندگي را
چرا كه ) كند، نخواهد رسيد خواهد شد و بدانچه آرزو ميهرگز چنين ن. بيفزايم

مشكالت (او با آيات ما دشمن است به زودي او را به باال رفتن از گردنه 
! مرگ بر او باد. دارم، او بينديشيد و نقشه و طراحي آماده ساخت وا مي) زندگي

يد و اي كش باز مرگ بر او باد، چه نقشه! اي كشيد و چه طرحي ريخت؟ چه نقشه
سپس چهره درهم كشيد و . باز نگريست و دقت كرد! چه طرحي ريخت؟

باشد  اين چيزي جز جادوي منقول نمي: آن گاه گفت. گرانه اخم و تخم كردشتاب
سازم  هر چه زودتر او را داخل دوزخ مي. و اين چيزي جز سخن انسانها نيست

  ».سوزانم و بدان مي
 با � اي رواني و تبليغاتي عليه پيامبر اكرمآيد كه جنگه از اين داستان چنين بر مي

ريزي رهبران كافر و انتخاب زمان مناسب و بر طبق قواعد مشخصي كه  دقت و برنامه
شدند و  شود، سامان داده مي ريزيهاي جنگ رواني از آن استفاده مي امروز نيز در برنامه

م ظدند تا حمله آنها منش آنان براي اين امر موسم حج را انتخاب كردند و با هم متفق مي
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و سازمان يافته انجام شود و از طرفي بتوانند بر حجاج اثر بگذارند و تبليغات آنها ثمر و 
نتيجة مطلوب خود را به جا بگذارد و آنان عالوه بر انتخاب زمان مناسب، مكان مناسب 

 ،آيند مي گروهها و هيئتهايي كه به مكه ةاند تا سخن خود را به هم را نيز انتخاب كرده
  478.برسانند
 و تأثير شگرف وي به وسيلة قرآن به روشني � ز طرفي ديگر عظمت پيامبر اكرما

ترين سرداران و رؤساي  وليد بن مغيره بزرگ قريش و يكي از بزرگ. گردد آشكار مي
بين و متكبر بودند، اما او از قرآن  آنها بود و با اينكه معموالً سران و بزرگان قوم، بزرگ

 منظم و ياما اين جنگ رواني و تبليغات. 479شد و به عظمت قرآن اعتراف كردمتأثر 
  � را در محاصره قرار دهد؛ بلكه محمد �سازمان يافته نتوانست دعوت پيامبر اكرم

 � توانست حصار دشمانش را بشكند كه عالوه بر متنفرساختن مردم مكه از پبامبر اكرم
دادند و  نيز تحت تأثير تبليغات خود قرار ميو تخريب شخصيت وي نزد آنان، زايران را 

شدند تا از   مانع مي �كردند و ميان آنها و سخنان پيامبر اكرم افكارشان را مسموم مي
 در دعوت خويش بسيار موفق بود و هر كس � دعوت او متأثر نكردند، ولي پيامبر اكرم

 از اينكه سخنان پيامبر نمود و قبل داد، او را سخت متأثر مي را كه مورد خطاب قرار مي
داد؛ سپس   او را متأثر نمايد، هيئت و وقار و متانت او آنان را تحت تأثير قرار مي� اكرم

با سخناني رسا و شيوا كه سرچشمه گرفته از وحي الهي، عقل سليم، عاطفه، اخالص، 
ها كه   از بارزترين نمونه.480نمود صفا و صميميت بود،  شنونده را مجذوب خويش مي

نمايد و بيانگر توانايي او در شكستن ديوار آهنيني  ر توانايي و اثرگذاري وي داللت ميب
است كه رهبران مكه ايجاد كرده بودند، برخورد آن حضرت با ضماد ازدي و عمرو بن 

  .باشد طفيل دوسي و عمروبن عبسه مي
   اسالم آوردن ضماد ازدي-1

 �گوييهاي مشركان در مورد پيامبر اكرم وهضماد ازدي به مكه آمده بود و از تبليغات و يا
.  واقعاً فردي مجنون و ديوانه است� كرد كه پيامبر اكرم متأثر گرديده بود و گمان مي

خردان مكه شنيد كه  كرد، وقتي از بي او جنون را معالجه مي. ضماد از قبيله ازد بود
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 شايد ،يدمد من اگر اين مرد را مي:  دچار جنون شده است با خود گفت� محمد
:  مالقات كرد و گفت� بنابراين، با پيامبر اكرم. خداوند او را به دست من، بهبود بخشد

خوانم و خداوند هر كس را كه بخواهد  دانم و مي  مي رااي محمد من دعاي اين بيماري
  خواهي برايت دعا بخوانم تا خوب شوي؟ آيا مي. دهد به دست من شفا مي

ان الحمدهللا نحمده و نستعينه و «: آغاز كردگونه  اين سخنانش را � پيامبر اكرم
نستغفره ، من يهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له، و اشهد ان ال اله 

  .»اال اهللا و اشهد ان محمداً عبده و رسوله، اما بعد
جوييم، هر كس  گوييم و از او ياري مي او را ستايش مي. ستايش خداوند را سزاست«

كند و هر كس را كه خداوند گمراه  اوند هدايت نمايد؛ كسي او را گمراه نميرا كه خد
دهم كه هيچ معبودي  اي براي او نخواهد بود و من گواهي مي كننده نمايد، هيچ هدايت

دهم كه محمد بنده و فرستادة  يگانه است و شريكي ندارد و گواهي مي. جز خدا نيست
  ».اوست

  . سخنانش را تكرار نمود� پيامبر اكرم. م تكرار كنسخنانت را باز براي: ضماد گفت
 شبيه يام، ولي سخنان من سخنان كاهنان، جادوگران و شاعران را شنيده: ضماد گفت

  .گذارد سخنانت در اعماق درياها نيز اثر مي. ام سخنان تو نشنيده
  .دست خود را داراز كنيد تا بر اسالم با تو بيعت كنم

از طرف قومت نيز :  فرمود� پيامبر اكرم. و مسلمانان شدپس با پيامبر بيعت نمود 
بعداً كه دولت اسالمي در مدينه . كنم ام بيعت مي از طرف خود و قبيله: گفت. بيعت كن

فرستاد گذر لشكر اسالم، بر قوم  ها و لشكرهايي را مي  سريه �شكل گرفت و پيامبراكرم
ايد؟ مردي از قوم گفت  ها چيزي بر گرفتهآيا از اين: فرمانده به لشكريان گفت. د افتادضما
آن را باز گردانيد؛ زيرا اين قوم ضماد : گفت. ام  اينها براي خود برداشتهاي از من آفتابه: 

  481.است
  :شوند  از اين واقعه فرا گرفته ميفوايد و درسهايي كه

 و متهم �  تبليغات قريش و تخريب و بدنام كردن شخصيت پيامبر اكرم–الف 
 به ديوانگي و جنون، ضماد را بر آن داشت تا نزد پيامبر برود و با افسون و كردن وي
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اذكار مخصوص خود، او را معالجه نمايد، ولي نهايتاً اين امر موجب گرديد ضماد و 
  .قومش به اسالم بگروند

گردد؛   روشن مي�  دو صفت بردباري و شكيبايي در شخصيت پيامبر اكرم–ب 
خواهد بيماري جنونش را معالجه   پيشنهاد كرد كه مي� اكرمچنانكه ضماد به پيامبر 

 را بر انگيزد، اما پيامبر خدا با بردباري � توانست خشم پيامبر اكرم نمايد و اين امر، مي
  .و آرامي به استقبال ماجرا رفت كه موجب تسليم ضماد، در مقابل رسول خدا گرديد

 تعظيم، بزرگداشت، ستايش پروردگار و اي كه پيامبر خدا، ارائه داد بيانگر  خطبه–ج 
باشد، از اين رو آن حضرت اغلب سخنرانيها و  اختصاص عبادت براي اهللا مي

  .نمود هايش را با اين خطبه آغاز مي موعظه
ضماد از شيوايي و قوت گويايي پيامبر خدا، متأثر شد؛ زيرا سخن آن حضرت  –ح 

بر قلبها اثر خاست بنابراين، سخنانش  از قلبي آكنده از ايمان و يقين و حكمت بر مي
  .نمود  و آنها را وادار به پذيرش اسالم ميگذاشت مي

درنگ اسالم را پذيرفت، داللت بر اين دارد كه اسالم دين  اينكه ضماد، بي –خ 
فطرت است و انسانها هر گاه وجودشان را از فشارهاي داخلي و خارجي پاك و مبرا 

  .پذيرند رفتاري پسنديده، اسالم را مياي و يا مشاهدة  سازند، گفته
 عالقه شديد رسول خدا و تالش ايشان براي انتشار دعوت؛ چنانكه با اسالم –د 

  .آوردن ضماد، از وي براي اسالم آوردن قومش بيعت گرفت
 تنها به مسلمان شدن ضماد اكتفا نكرد؛ چنانكه ،اهميت دعوت به سوي خدا –ش 

  . را به اسالم دعوت بدهدبلكه از او بيعت گرفت تا قومش
 احترام قائل شدن به نيكوكاران و سابقين در خير؛ چنانكه صحابه با قوم ضماد –ص 

  482.به خوبي رفتار كردند
 در مورد ضماد �  در حديث برخي از راهكارها و وسايل تربيتي كه پيامبر اكرم–و 
فتن، روش گفتگو، تأني و حوصله در سخن گ: اند مانند ستفاده نمود، بيان شدهاز آن ا

توجيه مستقيم و برخي صفات كه در شخصيت آن حضرت به عنوان مربي نماد پيدا 
  .صبر، بردباري و تشويق به انجام دادن خوبيهاي بيشتر: كرده بود مانند 
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  �  اسالم آوردن عمرو بن عبسه-2
من در دوران جاهليت به اين موضوع كه مردم در : گويد عمرو بن عبسه سلمي مي

برند و آيين درستي ندارند، واقف بودم؛ چرا كه آنان بتها را پرستش  هي به سر ميگمرا
 بر شترم سوار شدم و نزد او ، به من رسيد� كردند تا اينكه خبر بعثت پيامبر اكرم مي
نمود؛ چرا كه   در آن روزها، مراحل پنهاني خويش را طي مي �دعوت پيامبر اكرم. آمدم

جستجو كردم تا اينكه نزد او . نمود مش احساس خطر مي از جانب قو� پيامبر اكرم
گفتم پيامبر چيست؟ . من پيامبر خدا هستم: تو چه كاره هستي؟ گفت: م و گفتمرفت

مرا با اين : گفت.و را با چه چيزي فرستاده استت: گفتم. خداوند مرا فرستاده است: گفت
 خداوند به يگانگي پيام فرستاده كه حق خويشاوندي ادا شود، بتها شكسته شوند،

يين تو آچه كساني از : گفتم. با او شريك قرار داده نشودپرستش شود و هيچ چيزي 
گويد در آن  مي. اند يك آزاده و يك برده آيين مرا پذيرفتهاند؟ گفت تاكنون  پيروي كرده

ي من از تو پيرو: گفتم. ابوبكر و بالل با او بودندروز از افرادي كه ايمان آورده بودند، 
مگر وضعيت مرا با . تواني از من پيروي كني امروز در اين موقعيت نمي: گفت. كنم مي

 برگردي و هر گاه خبر پيروزي مرا شنيدي، نزد تا بيني؟ بهتر است نزد خانواده مردم نمي
  .من بيا

ام ماندم تا اينكه پيامبر خدا، به مدينه  من برگشتم و نزد خانواده: گويد عمرو مي
 اهالي مدينه نمودم تا اينكه تعدادي از من هميشه اخبار او را پيگيري مي. هجرت نمود
است و وضعيت او چگونه است؟ مردي كه به مدينه آمده چه كاره : گفتم. نزد من آمدند

خويشاوندانش نقشه قتل او را كشيده . آيند از هر سو مردم شتابان نزد او مي: گفتند
من نيز به : گويد عمرو مي. ليد نگرديده بودندبودند، ولي موفق به اين نقشة شوم و پ
تو . بله: شناسي؟ گفت گفتم مرا مي. اضر شدممدينه رفتم و در مجلس رسول خدا ح

  همان كسي هستي كه مرا در مكه مالقات نمودي؟
  483. دربارة نماز و وضو پرسيد� در ادامه حديث عمرو آمده است كه از پيامبر اكرم

  :شود واقعه گرفته مي درسها و فوايدي كه از اين
 عمرو بن عبسه از يكتاپرستان دوران جاهليت بود كه پرستش چيزي ديگر –الف 

  .پذيرفت غير از خداوند را نمي
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 جنگ شديد تبليغاتي قريش عليه آن حضرت سبب شد تا عمرو بن عبسه –ب 
  .را پيگيري نمايد � اخبار پيامبر اكرم

 چنانكه مالقات عمرو بن عبسه � رمگيري قريش بر پيامبر اك  جسارت و سخت–ج 
  .در دوران پنهاني دعوت صورت گرفت كه از طرف قومش در معرض خطر قرار داشت

ام؛ چنانكه عمرو بن  رعايت ادب و احترام هنگام وارد شدن بر اهل فضل و مق–ح 
  .مؤدبانه نزد رسول خدا حضور يافتم: گويد عبسه مي
ادا نمودن حق : وار است كه عبارتند ازت خالصة رسالت محمدي بر دو اساس اس–د 

مرا با اين پيام فرستاده است كه حق «: ق مردم؛ چنانكه پيامبر خدا فرمودخدا و ح
گردد؛ چرا كه اين خصلت بزرگ، جزو اولويت دعوت اسالم  خويشاوندي مشخص مي

همچنين تهاجم مقتدرانه و . بود و در كنار دعوت به يكتاپرستي و توحيد قرار گرفت
ترين چيزهايي بود كه عرب در اختيار داشت،  اعانة رسول اهللا بر بتها كه مقدسشج

بيانگر اين مطلب است كه زدودن آثار جاهليت نيز بسيار مهم است و دعوت توحيد با 
  .شود يابد و منتشر مي از بين بردن اين گونه آثار تحقق مي

 از بين بردن بتها را  با وجود اينكه در ابتداي بعثت توانايي�  پيامبر اكرم–س 
 تأخير در بيان امور  كهنداشت، اما اين كار را در اولويت قرار داد و اين بيانگر آن است

دين به دليل نداشتن توانايي بر اجراي امور و احكام دين، جايز نيست و كساني كه بر 
ت و اند كه فقط بايد به تبليغ اموري از دين پرداخت كه اجراي آن ممكن اس اين عقيده

نبايد بخشهايي را كه نياز به جهاد و مبارزه دارند و اجراي آنها فعالً ممكن نيست، مطرح 
برند و بايد گفت كه دعوتشان بر منوال دعوت رسول خدا، قرار  كرد، در اشتباه به سر مي

  484.نگرفته است
 براي فراهم آوردن مكان و فضايي امن و امان براي �  تالش پيامبر اكرم–ش 

  . يارانشاصحاب و
  . عمرو را پس از گذشت سالها شناخته قوت و حافظه رسول خدا ك-  ه
نمود؛ چرا كه مصلحتي براي فاش كردن   رسول خدا تعداد مسلمانان را فاش نمي–و 

از اين رو در جواب عمرو بن عبسه پيروان خويش را به عنوان . ديد اسامي آنها نمي
  .آزاده و برده خطاب قرار داد
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 راه انداخته بود و  به� ز كساني كه جنگ تبليغاتي عليه پيامبر اكرميكي ديگر ا
داستان اسالم آوردن او به طور مفصل در . مسلمان شد، طفيل بن عمرو دوسي بود

 اما به نظر دكتر ضياء عمري، از اين داستان فقط همين ه است،كتابهاي سيره بيان گرديد
به قلعه محكم   خواست تا� مبر اكرممقدار با سند صحيح ثابت است كه طفيل از پيا

  485. از پذيرش اين امر خودداري نمود� قبيله دوس پناهنده شود، اما پيامبر اكرم
روايت صحيحي آمده است كه طفيل، قومش را به اسالم دعوت نمود، اما آنها در 

 خواست تا عليه � نپذيرفتند و با او مخالفت كردند تا جايي كه طفيل از پيامبر اكرم
 شد آنان دعا كرد و در آن 486 هدايت و راهياب براي� مش دعا نمايد، اما پيامبر اكرمقو

  487. در مدينه منوره بود� هنگام پيامبر اكرم
ات برگرد و هر گاه خبر پيروزي مرا  نزد خانواده«:  از اين گفته پيامبر كه فرمود–ي 
س كار بر اين نيست آموزيم كه اسا اين درس را در مورد دعوت مي» .بيانزد من شنيدي 

كه هواداران و اعضاي دعوت اسالمي را در معرض خطرها و محل مشكالت و آسيبها 
اش امر نمود و قضية   عمرو را به بازگشت نزد خانواده �قرار دهيم؛ چنانكه پيامبر اكرم

اين كار براي حفاظت . هجرت به حبشه و سپس به مدينه نيز به خاطر همين بود
گرفت تا رهبر نيز با آسودگي خاطر به كارش  تدريجي آنان انجام ميمسلمانان و تقويت 

  488.ريزي بهتري داشته باشد ادامه دهد و براي آينده آمادگي و برنامه
  
  �  اسالم آوردن حصين، پدر عمران-3

با اين مرد : ، لذانزد او آمدند و به او گفتندقريش به حصين احترام خاصي قائل بودند
» .گويد نمايد و آنها را ناسزا مي خدايان ما را به بدي ياد مياو . حرف بزن) محمد(

 �پيامبر اكرم. حصين، وارد خانه شد.  رفتند� قريش همراه حصين نزد پيامبر اكرم
  ».جاي بيشتري براي شيخ باز كنيد«: فرمود
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. ر آن مجلس نشسته بودندپسرش عمران كه قبالً مسلمان شده بود با تعدادي ديگر د
اين چه سخني است كه از تو به ما رسيده كه خدايان ما را ناسزا : حصين گفت

اي حصين پدر من و پدر تو در : رسول خدا فرمود. ت مرد عاقلي بودگويي؟ پدر مي
هفت خدا در زمين : حصين گفت! پرستي چند خدا را مي! حصين. برند دوزخ به سر مي

كدام يك مدد و گردي، از  ميوقتي دچار مصيبتي : فرمود. پرستم يكي در آسمان را ميو 
اگر اموالت نابود : رسول خدا فرمود. كه در آسمان استهمان را : جويي؟ گفت ياري مي

او : رسول خدا فرمود. كه در آسمان استهمان : طلبي؟ گفت ود از كدام يك ياري ميش
حصين ! سازي؟ كند و تو بتها را با او شريك مي شنود و اجابت مي صدايت را مي

اي « : رسول خدا فرمود! من سخن نگفته بودتا آن روز كسي اين گونه با : ويدگ مي
اي دارم به آنان چه بگويم؛  من، قوم و قبيله: گفت»  اسالم بياور تا سالم بمانيحصين
نمايم تا كارم را درست انجام بدهم و به  بار خدايا از تو طلب هدايت مي: بگو«: فرمود

حصين كلمات فوق را تكرار كرد و از جا » .دمند باشدمن دانش بيشتري بده كه برايم سو
. عمران بلند شد و سر و دستها و پاهاي پدرش را بوسيد. برنخاست تا اينكه مسلمان شد

ام گرفت كه وقتي  از كار عمران گريه«: اشك از چشمان رسول خدا سرازير شد و فرمود 
د، اما وقتي حصين حصين در حال كفر وارد شد، برايش بلند نشد و او توجه نكر

ون برود، پيامبر وقتي حصين خواست بير» .مسلمان شد، عمران حق او را به جاي آورد
ن آمد و وقتي حصين بيرو» .بلند شويد و او را تا منزلش بدرقه نماييد«: به يارانش فرمود

  489.دين شده است و از اطراف او پراكنده شدند بي: قريش او را ديدند، گفتند
 سالم حصين و از طرفي قوت استدالل و منطق رسول اهللا كه ت فطراستعداد خوب و
  . زمينة مسلمان شدن حصين را فراهم ساخت،از راه گفتگو وارد شد

  
  �  اسالم آوردن ابوذر غفاري-4

پذيرفت و از پرستش بتها اباء  ابوذر وضعيت اعتقادي حاكم بر جامعة جاهليت را نمي
داد و  د اعتراض قرار ميگرفت، مور  شريك ميورزيد و كسي را كه  چيزي با خدا مي

خواند بدون اينكه قبلة مشخصي را براي  پيش از آنكه اسالم بياورد، نماز ميچند سال 
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خود تعيين نمايد كه اين بيانگر آن است كه او قبالً بر شيوه و روش يكتاپرستان بوده 
 پرس و جو  �يامبر اكرم به مكه آمد و در مورد پ� با اطالع از بعثت پيامبر اكرم. است

 او را ديد ودانست كه فردي � نمود كه علي كرد تا اينكه شب شد و استراحت مي
صبح روز بعد، ابوذر علي را ترك . ناآشنا است از او خواست تا شب مهمان او باشد

علي بار ديگر او را براي . گفت و به مسجدالحرام آمد و تا غروب در آن جا باقي ماند
اي؟  سپس علي از او پرسيد چرا به اينجا آمده. شب سوم نيز چنين شد. شب دعوت كرد

او پيامبر بر حق : علي گفت. خواهد محمد را ببيند مي: وقتي ابوذر به او اعتماد كرد گفت
ايستم و مشغول چيزي  دنبال من بيا، اگر من خطري احساس نمودم، مي. خداست

ابوذر همچنان رفت تا . فاصله دنبالم بيائيدشوم و چون دوباره راه افتادم شما با حفظ  مي
نزد قومت برگرد و آنها را :  به او گفت� پيامبر اكرم.  ديدار كرد� اينكه با پيامبر اكرم

 ،سوگند به كسي كه جانم در دست اوست: ابوذر گفت. و منتظر دستور من باشخبر بده 
س بيرون آمد تا اينكه به پ. فرياد اسالم را با صداي بلند در ميان آنها سر خواهم داد

اشهد ان ال اله اال اهللا و ان محمداً رسول «:  با صداي بلند اعالم كرد ومسجد رسيد
عباس بن .  با شنيدن اين صدا مردم به او يورش بردند تا اينكه او را به زمين زدند»اهللا

اد اي آنان را از چنين عملي برحذر داشت و هشدار د عبدالمطلب با ديدن چنين صحنه
كه چنين نكنيد؛ زيرا قبيله غفار از شما انتقام خواهد گرفت وكاروانهاي تجاري شما را 

نمايند، در معرض خطر و تعرض قرار  كه از سرزمين قبيله غفار به سوي شام عبور مي
ابوذر قبل از اينكه خود . 490دهند و اين گونه عباس او را از دست قريش نجات داد مي

 حاضر گردد، برادرش را به اين منظور � رسي نزد پيامبر اكرمبه مكه براي تحقيق و بر
 به مكارم اخالقي  �فرستاده بود، اما برادر او از ميان تمامي سجاياي اخالقي پيامبر اكرم

مرا قانع : ر اشاره نمود، اما ابوذر گفتعانگيز و دوربودن سخنان او از ش و سخنان دل
 � تا نزد پيامبر اكرمودي، لذا درصدد برآمد ننمخواستم بر آورده نكردي و آنچه مي

ستند؛ اهل مكه خطرناك ه. مواظب خودت باش«: اضر گردد، اما برادرش به او گفتح
  491». و پرخاش كردندزيرا آنها بر من خشمگين شدند
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  درسها و فوايد
 كه بر اثر تبليغات سوء مشركان طنين انداخته بود، به �  اكرمشهرت و آوازة پيامبر - 1

  . بني غفار نيز رسيده بودقبيلة
دانايي و هوشياري ابوذر كه مردي داراي نظر و راي مستقل بود كه شايعات و  - 2

 گريزان و متنفر نمود؛ بلكه به جستجو و تحقيق � تبليغات او را از دعوت پيامبر اكرم
  . بررسي نمايد� پرداخت و برادرش را فرستاد تا در مورد واقعيت بعثت پيامبر اكرم

 چنانكه او به اطالعاتي كه برادرش، انيس، � ادن ابوذر به پيامبر اكرماهميت د - 3
براي او آورده بود بسنده نكرد؛ بلكه خواست حقيقت را با چشمان خود مشاهده نمايد؛ 

دهد؛ بلكه سخن از مردي  زيرا موضوع فقط مردي نيست كه به خير و خوبي فرمان مي
 سختيها، رنجها، دشواريهاي طاقت فرساي بنابراين،. گويد پبامبر خدا است است كه مي

. راه و جدايي از خانواده و وطن بايد در راه حق تحمل شود؛ پس ابوذر نيز چنين كرد
اش را قرار داده بود، براي شناخت  اي كه در آن توشه اش را ترك نمود و باكيسه خانواده

492.نبوت به سوي مكه رهسپار گرديد
 

اين اقدامي امنيتي : كسب اطالعات مورد نظر تأخير و درنگ نمودن ابوذر براي  - 4
طلبيد؛ پس اگر ابوذر از همان ابتدا به صورت آشكار  بود كه حساسيت موقعيت آن را مي

گرديدند،  آمد و قريش از اين موضوع با خبر مي  بر مي� درصدد شناسايي پيامبر اكرم
 زندگي و گرفت و به هدفش كه به خاطر آن محل در معرض آزار و اذيت قرار مي

قومش را ترك نموده بود و در راه رسيدن به آن سختيها و مشقتهاي سفر را تحمل كرده 
 .رسيد بود، نمي

 از ابوذر هدفش از � وقتي علي: ت كردن جانب احتياط و مواظب بودنرعاي - 5
آمدن به مكه را پرسيد؛ ابوذر با اينكه سه روز مهمان علي بود، اما هدف اصلي مسافرت 

خواست كامالً احتياط نمايد بنابراين، قبل از اينكه او را  ان نمود؛ زيرا ميخويش را كتم
از علت آمدنش آگاه نمايد، شرط گذاشت كه اين را پوشيده نگاه دارد و نيز از او 
خواست تا وي را راهنمايي نمايد و اين بيانگر احتياط وي است بنابراين، ابوذر به 

 .اهداف خويش دست يافت
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علي و ابوذر :  � سير حركت نزد پيامبر اكرممي در تينپوشش امپنهان كاري و  - 6
نمايد؛ بين خود  نمودند كسي آنان را تعقيب مي رضي اهللا عنها براي اينكه احساس مي
 ابتدا حركت نمايد و اگر خطري احساس � رمزي بر اين اساس گذاشتند كه علي

 به حركت خود ادامه �  علي را آگاه سازد و او نيز بعد از� اي ابوذر گرديد، به گونه
 .بود) دار االرقم(اين پوشش امنيتي براي حركت آنها به سوي قرارگاه . دهد

 از بهرة وااليي � نمايد كه اصحاب هاي امنيتي گذرا بر اين داللت مي اين اشاره - 7
 امنيت براي آنها مهم هنمايد ك در جوانب امنيتي برخوردار بودند و نيز بر اين داللت مي

قدر دغدغه آن را داشتند تا جايي كه امنيت نشان بارزي در هر اقدام ه چبود و 
بنابراين، حركتهاي آنان سازمان يافته و بررسي شده انجام . خصوصي و عمومي آنها بود

به راستي چه قدر ما به اين احساس امنيتي اصحاب نياز داريم، به ويژه در . گرفت مي
 1 در به وجود آمدن و از بين رفتن تمدنها دارداين عصر كه مسائل امنيتي اهميت زيادي

ها و روشهاي پيشرفته و دستگاههاي  و امنيت داراي مدارس ويژه و تكنولوژي و شيوه
پس وقتي چنين . گردد هاي هنگفتي صرف امور امنيتي مي مستقل گرديده است و بودجه

د به اطالعات است، مسلمانان بايد به جوانب امنيتي اهميت بدهند تا دشمنان نتوانن
 2.مسلمانان دسترسي و اطالع يابند و رازها و اسرار مسلمانان در دسترس آنان قرار نگيرد

چنانكه بعد از اينكه :  عقل و درك ويقوتصداقت ابوذر در جستجوي حق و  - 8
 .اسالم به او عرضه شد، اسالم را پذيرفت

 ابوذر را سعي و تالش و اهميت پيامبر خدا، به امنيت و سالمتي يارانش كه - 9
اش برگردد و قضيه را پنهان بدارد تا اينكه خداوند آن را آشكار  دستور داد تا نزد خانواده

 .و پيروز نمايد

او اسالم خويش را در انجمنها و : جاعت ابوذر و قدرت او در بيان حقش -10
 3.اجتماعات قريش آشكارا اعالم كرد و آنها را به مبارزه طلبيد و حق را اظهار كرد
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از اين دستور پيامبر كه ايمان خويش را مخفي و پنهان بدارد چنين برداشت �  ابوذر
 بلكه پبامبر از روي شفقت  و ؛نموده بود كه اين دستور، دستوري الزامي و ايجابي نيست

 از اين رو رسول خدا نيز ،آيد چنين دستوري داد اينكه شايد از پس چنين كاري بر نمي
رود كه  آيد كه گفتن سخن حق در برابر كسي كه بيم آن مي مخالفت نكرد و از اين بر مي

گوينده را آزار و اذيت نمايد، جايز است گرچه سكوت كردن نيز جايز است و اين به 
 1.شود باشد و برحسب آن به انسان پاداش داده مي اقتضاي اهداف و موضوع، متفاوت مي

و مقاومت در برابر موضع ابوذر براي دعوت، بسيار مفيد بود و او در مقابله  -11
 به راه انداخته بودند، مشاركت جست و � جنگ رواني كه قريش بر ضد پيامبر اكرم

گرچه خون از بدن . اعالم ابوذر ضربه محكمي بود كه در مركز به كفار مكه وارد شد
 . را سر داد»اشهد ان ال اله اال اهللا«ابوذر جاري شد، اما او بار ديگر آشكارا فرياد 

 و از مسلمانان و تالش او براي نجات ابوذر، دليلي است بر اينكه ادفاع عباس -12
نمايد كه  نسبت به مسلمانان مهربان بود و روش او در دفع تجاوز بر اين داللت مي

عباس از شخصيت كفار مكه آگاهي داشت بنابراين، آنها را به خطرهايي كه تجارت آنها 
 2.شد، هشدار داد به هنگام عبور از ديار قبيله غفار مواجه مي

 در مكه اتخاذ كرده بود، اطاعت نمود � ابوذر از ترتيب امنيتي كه پيامبر اكرم -13
بنابراين، با وجود دلبسته بودن ابوذر به پيامبر و با اينكه پيامبر را دوست داشت و به 
شدت عالقمند ديدار او بود، اما سخن ايشان را در مورد چگونگي ترك گفتن مكه و 

قومش را پذيرفت و به صالح و هدايت خانواده و دعوت دادن آنان به رفتن به سوي 
 .اسالم اهتمام ورزيد و قبل از همه برادر و مادر و قومش را به اسالم دعوت كرد

قوت تأثير دعوت ابوذر بر قومش و توانايي او در هدايت و قانع كردن آنها به  -14
انكه مسلم در صحيح خود از چن. با اين حال حايز شرايط امارت نشدپذيرفتن اسالم، 
دهي؟ پيامبر  آيا مرا امير قرار نمي: گويد به رسول خدا گفتم  ند كه ميك ابوذر روايت مي

اي ابوذر تو ضعيف هستي و فرماندهي «: ام گذاشت و فرمود ستش را بر شانه د� اكرم
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و امارت امانتي است و روز قيامت سبب رسوايي و پشيماني خواهد شد، مگر كسي كه 
 1».اي كه در مورد آن دارد، انجام دهد آن را به حق بگيرد و وظيفه

اي كه توانايي بخشيده است، بايد وظيفة خويش  پس خداوند به هر كس در هر زمينه
 و نبايد از موفقيت او در دعوت الي اهللا، چنين انجام دهدرا در راستاي تحقق آن 

 .اهد بوداستنباط كرد كه در امارت و فرماندهي نيز موفق خو

واگذاري رهبري و سرپرستي قبيله غفار به ايماء بن رحضه سردار آن قبيله از  -15
جانب ابوذر، با اينكه ابوذر قبل از او اسالم آورده بود و مقامش باالتر بود، به فراست و 

نمايد؛  حسن مديريت او و نيز به بزرگداشت مردم، به اندازة شخصيت آنها داللت مي
  2.شت تمامي امور در دست او متمركز گرددچرا كه او دوست ندا

موفقيت درخشان ابوذر در دعوت كه بر اثر دعوتش نصف قبيله غفار مسلمان  -16
  3.شد و نصف ديگر آن قبيله بعد از هجرت اسالم آوردند

كننده و جنگ تبليغاتي و محدوديت فكري كه كفار عليه دعوت  تالشهاي تخريب
 نمودند، ناكام ماند و شكست خورد؛ چرا كه اسالمي در صدر اسالم، از آن استفاده

تر بود و وسايل تبليغي او از موانع آنان،   از تالش آنان گسترده� تالش پيامبر اكرم
تر بود و ثبات و پايداري او بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه دشمنانش انتظار آن را  قوي

گير  اي از مسجدالحرام گوشه  و در گوشهاقامت نگزيداش   در خانه� پيامبر اكرم. داشتند
موم دشمنان مصون بدارد؛ بلكه او سنشد تا دعوتش را پنهان بدارد و خود را از تيرهاي م

رفت و با  شجاعانه خود را به مخاطره انداخت و به محل اقامت اعراب چادرنشين مي
كرد تا كسي كه اندكي حيات در قلبش  صداي بلند در مسجد الحرام قرآن تالوت مي

ه و انگيزة آزادي و نپذيرفتن بندها در وجودش قرار دارد، بشنود و نور هدايت در ماند
 نمايد كه از جمله اين افراد ضماد ازدي، عمرو بن عبسه، ابوذر ت و مغزش سراي4قلب

 بودند و اين دليلي � غفاري و طفيل بن عمرو دوسي و حصين پدر عمران بن حصين
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364 الگوي هدايت

 بود كه � خريبي قريش عليه پيامبر اكرمقاطع و حجتي درخشان بر شكست حمالت ت
  .بايد از اين درسها و آموختنيها، پند بگيريم

  
   در راه دعوت � انواع اذيت و آزار پيامبر اكرم

 هاي دعوت  از اولين لحظه� ت به پيامبر اكرمبقريش از شدت اذيت و آزار خويش نس
هاي زيادي   دوران آيهدر اين. هاي پيروزي دعوت، كاهش ندادند  تا آخرين لحظهآشكار

داد و سرگذشت انبياء  شد و او را به صبر، بردباري و گذشت دعوت مي بر اونازل مي
انكه ساخت؛ چن شد و بدين صورت غم و اندوه را از او دور مي پيشين را متذكر مي

  :خداوند خطاب به ايشان فرمود

� ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ #### \\ \\���� ôô ôôffff yy yyδδδδ WW WWξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �   )10، مزمل(  
 شكيبايي كن و به گونة پسنديده از ايشان دوري ،گويند در برابر چيزهايي كه مي«

  ».كن

� ÷÷ ÷÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ//// õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ ÏÏ ÏÏ9999 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏOOOO#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx.... �   )24، انسان(  
 حال كه چنين است، در طريق تبليغ و اجراي احكام پروردگارت شكيبا باش و«

  ».دينانشان فرمانبرداري مكن از هيچ كدام از گناهكاران و بي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ �   )70، نمل(  
  ».كنند، تنگدل مباش غم آنان را مخور و از نيرنگهايي كه مي«
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ρρρρ èè èèŒŒŒŒ uu uuρρρρ AA AA>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏãããã 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �   )43، فصلت(  
شود مگر همان  چيزي به شما گفته نمي) ران و منافقان و جاهالنفاز طرف كا(«

مسلماً پروردگار تو . چيزهايي كه قبالً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است
در حق (زات دردناك و داراي مجا) در حق مؤمنان(داراي آمرزش فراوان 

  ».است) كافران
  � هايي از اذيت و آزار مشركان نسبت به پيامبر اكرم نمونه
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: گفت. بلي:  گفتند1مالد  اش را به خاك مي آيا محمد در ميان شما چهره: ابوجهل گفت - 1
نمايد، پاي خود را بر گردن او  سوگند به الت و عزي اگر او را ببينم كه چنين مي

در حالي آمد،  � آن گاه نزد پيامبر اكرم. كنم اش را با خاك آلوده مي گذارم و چهره مي
خواست، پاي خود را بر گردن پيامبر  او به گمان خود مي. خواند كه آن حضرت نمازمي

آيد و گويا با دستهايش   بگذارد، اما ناگهان حاضران ديدند كه به عقب مي� اكرم
  .خواهد از آسيب چيزي خود را مصون بدارد مي

بعداً . اي از آتش قرار گرفت ميان من و او چاله:  تو را چه شده است؟ گفت:گفتند
 2.كردند شد، فرشتگان او را پاره پاره مي اگر به من نزديك مي:  فرمود� پيامبر اكرم

ابوجهل آمد . خواند نماز مي �  پيامبر اكرم:و در حديث ابن عباس چنين آمده است
.  و بر او پرخاش نمود برگشت�  باز ندارم؟ پيامر اكرمآيا تو را از اين كار«: و گفت

ن گاه آ. داني كه هيچ كس بيشتر از من در مكه يار و همنشين ندارد تو مي: ابوجهل گفت
  :خداوند اين آيه نازل فرمود

� ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$   )18 - 17، علق(   � ####$$
را بخواند، ما به زودي فرشتگان مامور دوزخ را پس او همچنان ياران خود را ف«

  ».صدا خواهيم زد
زد، فرشتگان الهي كه مامور  اگر او همنشينان خود را صدا مي: گويد ابن عباس مي

   3.گرفتند دوزخ هستند، او را فرا مي
در حالي كه پيامبر خدا در كنار كعبه :  روايت است كه گفت�  از ابن مسعود - 2

ناگهان يكي از آنها گفت . هي از قريش در مجلس خود نشسته بودندخواند، گرو نماز مي
كنيد؟ كدام يك از شما شكمبه شتري را كه بني فالن  آيا به اين ريا كار نگاه نمي: 

گذارد؟ چنانكه  هايش مي رود، آن را ميان شانه آورد و وقتي او به سجده مي اند مي كشته
 در سجده رفت، آن را ميان � امبر اكرمترين آنها فرستاده شد و وقتي كه پي بدبخت
كفار . هاي ايشان گذاشت و رسول خدا بر اثر آن همچنان به حالت سجده باقي ماند شانه

فردي نزد فاطمه رضي . افتادند قريش چنان خنديدند كه از فرط خنده روي يكديگر مي
                                                           

 .گذارد  يعني سر به سجده مي-1

 .2797 كتاب صفات المنافقين، باب قوله ان االنسان ليطغي، شماره ،مسلم -2
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مبه شتر را او كه هنوز دختري كم سن و سال بود، دوان دوان آمد و شك. اهللا عنها رفت
هاي رسول خدا برداشت و انداخت و روي به كفار نمود و آنها را ناسزا  از ميان شانه

نتيجه اين كار قريش را به ! بار خدايا«:  گفت،وقتي رسول خدا نماز را تمام كرد. گفت
بار : سپس از يكي يكي آنها نام برد . تا سه بار اين دعا را تكرار كرد» .گذارم تو وا مي
 عمروبن هشام، عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، وليد بن عتبه، اميه بن خلف، عقبه !خدايا

  .بن ابي معيط و عماره بن وليد را هالك كن
به خدا سوگند كه همه آنها را در روز بدر ديدم كه نقش زمين : گويد ابن مسعود مي

  1.شدند ودر آن انداخته شدند شده بودند؛ سپس به سوي چاه بدر كشانده مي
 ربر اساس روايتهاي صحيح ديگر بيان شده است كه عقبه بن ابي معيط، به دستو

 �و مشركان از دعاي پيامبر اكرم. 2ابوجهل شكمبة شتر را بر گردن رسول اهللا گذاشت
  3.شود متأثر شدند و برايشان گران آمد؛ چرا كه آنها معتقد بودند كه دعا در مكه قبول مي

  پيامبر اكرم توسط بزرگان قريش ضرب و شتم آزار و اذيت - 3
 سخن به ميان � جمع شدند و از پيامبر اكرم» حجر«روزي سران و اشراف قريش در 

اي كه ما در مورد اين مرد صبر  ايم كه كسي به اندازه ما تاكنون نديده: آوردند و گفتند
ما ناسزا دهد و به خدايان  ايم صبر كرده باشد؛ او خردمندان ما را نادان قرار مي نموده
در آن اثنا رسول خدا آمد؛ همه با . ايم ما بر كار بزرگي در مورد او صبر نموده. گويد مي

گويي  هستي كه چنين و چنان ميتو همان كسي : گفتند اره بر او حمله بردند و ميهم يكب
  .خدايانشان گفته بود، بازگو كردند در مورد � و آنچه را كه پيامبر اكرم

سپس مردي، پيراهن او را گرفت و . ام بلي من چنين گفته: تگف  مي� پيامبر اكرم
كشيد كه   آيا مردي را مي: برخاست و گفت� ابوبكر به دفاع از پيامبر اكرم. كشيد
  4!.پروردگارم اهللا است؟: گويد مي
جميل بيشتر از ديگران با پيامبر خدا ام  ابولهب عموي آن حضرت و همسرش - 4

 را � با سخن چيني قصد داشت ارتباط گستردة پيامبر اكرمام جميل . كردند دشمني مي
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گذاشت و كثافت و آشغال  بنابراين، در راه پيامبر خار مي. با مردم كم رنگ جلوه دهند
  : ر مورد اين زن و شوهر فرموده استريخت؛ چنانكه خداوند د اش مي بر در خانه
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دارايي و آنچه بدست آورده است، . گردد نابود باد ابولهب و حتماً هم نابود مي«

ي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه به آتش بزرگ. رساند سودي بدو نمي
كش است در  ور خواهد بود و همچنين همسرش كه هيزم كش و شعله انهبز

  ».اي از الياف خواهد بود گردنش رشته طناب تافته و بافته
 �ابولهب و همسرش بعد از نزول آنچه در مورد آنان نازل گرديد، نزد پيامبر اكرم

ست ام جميل پاره سنگي در د. ر كعبه نشسته بودآن حضرت به اتفاق ابوبكر در كنا. آمد
رفيقت كجاست؟ به من خبر رسيده كه مرا ! ابوبكر: داشت و چون نزد آنان رسيد گفت

به خدا سوگند اگر او را بيابم با اين پاره سنگ دهانش را خونين . هجو كرده است
ا را ديده شمكنيد  فكر نمي! اي پيامبر خدا: ابوبكر گفت. اهم ساخت، سپس برگشتخو

را نديد و او اين شعر را خداوند چشمان او را كور گردانيد و م: پيامبر فرمود! باشد؟
فرمان مذمم را نپذيرفتيم و او را  «»مذمما ابينا و دينه قلينا و امره عصيان«: سرود مي

  ».نافرماني كرديم و با او سرسختانه دشمني كرديم
آيا : گفت شد و مي گفتند، خوشحال مي ا ميرا ناسز» مذمم«پيامبر خدا از اينكه آنان 

آنها . نمايد كنيد كه خداوند چگونه نفرين و ناسزاي قريش را از من دور مي تعجب نمي
) ستوده و پسنديده(كنند و من محمد  گويند و نفرين مي را ناسزا مي) ناپسند(مذمم 
  1 .هستم

اسم حج به دنبال رسول كار ابولهب به جايي رسيده بود كه در بازارها و مجالس و مر
  2.كرد خدا بود و او را تكذيب مي
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ترين آزار قريش اين بود كه در اواخر دوران مكي براي كشتن پيامبر  آخرين و بزرگ
به ايشان روا داشته آن حضرت در مورد اذيت و آزاري كه قريش نسبت . نقشه كشيدند

كسي به اين اندازه ترسانده ام كه  قدري ترسانده شدهه من در راه خدا، ب: گفت بودند مي
ام كه هيچ كس به آن اندازه مورد  نشده است و به قدري مورد اذيت و آزار قرار گرفته

گذشت كه غذاي كافي  آزار قرار نگرفته است و مدت سي شبانه روز بر من و بالل مي
  1.براي سير كردن شكم خود نداشتيم، مگر غذاي ناچيزي كه بالل اندوخته بود

 با اينكه داراي شان و منزلت بزرگي بود، اما از نخستين روزهاي � رمپيامبر اك
خردان  دعوت علني بار سنگين بال و مشقت و رنج را بر دوش گرفت و از سوي بي

قريش، مورد اذيت و آزار فراواني قرار گرفت، به طوري كه هر گاه از كنار مجالس آنان 
 است كه از آسمان با او 2 پسر ابي كبشهاين: گفتند كردند ومي گذشت او را مسخره مي مي

 گذشت با تمسخر � شود و همچنين يكي از آنان وقتي از كنار پيامبر اكرم سخن گفته مي
  3!.امروز از آسمان برايت سخني نازل نشده است؟: گفت مي

شد؛ بلكه   تنها با مسخره كردن و اذيت و آزار رواني تمام نمي� جنگ عليه پيامبر اكرم
 گسترده و اي هاين رفته و به شكنجه و آزار جسمي رسيد و اين امر تا حدي دامنفراتر از 

 آب دهان � وسيع به خود گرفت كه دشمن خدا، اميه بن خلف، بر چهره پيامبر اكرم
هاي جديد به دشمني و آزار پيامبر  حتي بعد از هجرت، دشمنان جديد با شيوه. 4انداخت
 منحصر در قريش مكه بود، � ني با پيامبر اكرم روي آوردند و پس از آنكه دشم�اكرم

 بودند، به دشمني با او برخاستند و عالوه بر اينها � افرادي از منافقان كه همسايه پيامبر اكرم
در ابتداي امر . يهوديان، فارسها، روم و همپيمانانشان دشمنان ديگري بودند كه قدعلم نمودند

 ناسزا گفتن و مسخره كردن و محاصره و زد و  در مكه هر چند به� دشمنان پيامبر اكرم
كوب مختصر، برخاسته بودند، اما به اين هم اكتفا ننمودند و به دشمني و رويارويي مسلحانه 

اي تبديل شده  و نظامي شديد كه جنگ و گريز در بر داشت برخاستند و اين امر به فاجعه
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 آري دوران رسالت آن حضرت .1اي جز ضررهاي مالي و جاني در پي نداشت بود كه نتيجه
هاي بال و مصيبت آن را تشكيل  گذشت و زندگي ايشان زنجيري بود كه حلقه اين طور مي

رسيد، سست و زبون نگرديد؛ بلكه  داد، اما در برابر مشكالتي كه در راه خدا به او مي مي
تحمل را ورزيد و به اميد پاداش الهي تا دم مرگ تمام سختيها و مشكالت  استقامت مي

  2.نمود مي
پيامبر خدا در مواقع متعددي با مشكالت و مصيبتهايي مواجه شد كه سختي آنها به ذهن 

مشكالت و مصيبتها به اندازة ارزش و مقام رسالتي بود كه ايشان بر عهده . گنجد كسي نمي
داشت و بر اثر تحمل چنين مشكالت و مصيبتهايي بود كه به مقام و منزلتي واال نزد 

خواست كه قومش  ارش نائل گرديد؛ چرا كه او نسبت به قوم خود مهربان بود و نميپروردگ
نمود تا  به عذابهايي گرفتار شوند كه ملتهاي پيشين به آن مبتال شده بودند و شكيبايي مي

پس وقتي كه رسول خدا از اذيت و آزار مجرمان در . 3براي دعوتگرن و مصلحان الگو باشد
ترين مصيبتها مواجه گرديد، داعيان نيز مورد اذيت و آزار قرار خواهند  امان نماند و با بزرگ

گرفت و سنت و قانون الهي در مورد دعوتها چنين است؛ چنانكه از ابوسعيد بن ابي 
ال و مصيبت بيش از همه چه كساني به ب:  روايت است كه از رسول خدا پرسيد �وقاص

ي كه بيش از ديگران با پيامبران مشابهت دارند پيامبران، سپس كسان«: آيند؟ فرمود گرفتار مي
و سپس كساني كه بعد از آنها باشند و هر كس برحسب دينداري و مقام و منزلت معنوي 

تر باشد، مصيبت و بالي  شود و هر چند از نظر ايمان قوي خود به مصيبت و بال گرفتار مي
شود تا   و مصيبت گرفتار ميتر خواهد بود و بنده همچنان به بال او به همان اندازه سخت

  4».ماند رود كه هيچ گناهي براي او باقي نمي اينكه چنان روي زمين راه مي
  

  � اذيت و آزار ياران پيامبر اكرم
 با مصيبتها و مشكالت بزرگي مواجه شدند كه كوههاي  �اصحاب و ياران پيامبر اكرم

ال و جانهاي خود را در راه خدا آنان امو. آورد سر به فلك كشيده و محكم را از پاي در مي
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فدا نمودند و خداوند نيز هيچ يك از بزرگان و اشراف مسلمانان را بدون امتحان نگذاشت و 
 نيز � در اين ميان ابوبكر. آنان را به انواع متعددي از مشكالت و گرفتاريها دچار نمود

 الحرام او را بر سرش خاك ريختند و در مسجد. مورد اذيت و آزار مشركان قرار گرفت
 او را در لباسي ،شناخت بنابراين چنان زدند كه او را برا اثر چهرة خون آلودش كسي نمي

كند كه وقتي ياران  عايشه رضي اهللا تعالي عنها روايت مي. 1اش بردند پيچاندند و به خانه
را  اصرار داشت كه آشكا�  كه هشتاد و سه نفر بودند، گردهم آمدند ابوبكر� پيامبر اكرم
اما ابوبكر همچنان پيشنهاد خود » .تعداد ما هنوز كم است«: رسول خدا فرمود. بيرون بيايند
هاي مسجد، هر يك در ميان  مسلمانان در گوشه. كرد تا اينكه پيامبر بيرون آمد را تكرار مي

 نشسته � اش پراكنده شدند و ابوبكر در ميان مردم به سخنراني برخاست و پيامبر اكرم قبيله
ود و بدين صورت اين اولين سخنراني و دعوتي بود كه مشركان را به سوي خدا و ب

آنها، او را به . درنگ به ابوبكر و مسلمانان يورش بردند مشركان بي. داد پيامبرش دعوت مي
عتبه بن ربيعه بيش از ديگران به . شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند و لگدكوب كردند

نكه افراد قبيله بني تيم آمدند و ابوبكر را از زير دست و پاي آنها زد تا اي سر و صورت او مي
آنها ترديدي نداشتند كه . اش بردند  او را به خانهند واي قرار داد بيرون كشيدند و در پارچه

آنها . ابوبكر خواهد مرد و گفتند به خدا سوگند اگر او بميرد، عتبه بن ربيعه را خواهيم كشت
حال : گفت.  به هوش آمد روزارش نشستند تا اينكه در قسمتهاي آخربا پدر ابوبكر در كن

تند و رفتند، ولي به اش ناراحت شدند و او را گذاش طور است؟ افراد قبيلهه رسول اهللا چ
هد، اما ابوبكر چيزي خواست به او چيزي بد مادرش مي. مواظب او باشد: مادرش گفتند
.  من از حال رفيقت خبر ندارم:رش گفتحال پيامبر چه طور است؟ ماد: نخورد و گفت

 تا مادرش بيرون آمد. نزد ام جميل بنت خطاب برو و از او حال پيامبر را جويا شو: گفت
ام . ا شده استابوبكر حال محمد بن عبداهللا را از تو جوي: اينكه نزد ام جميل آمد و گفت

وست داري اگر د.  راشناسم و نه محمد بن عبداهللا نه ابوبكر را مي: جميل بنت خطاب گفت
ام جميل همراه مادر ابوبكر به راه افتاد تا اينكه نزد ابوبكر . برويم: گفت. آيم نزد فرزندت مي

 به خدا سوگند قومي كه با تو :هوش و ضعيف يافت، فرياد كشيد و گفت وقتي او را بي. آمد
ال ح: ابوبكر گفت. نها بگيرد از آاميدوارم خداوند انتقام تو را.  فاسق و كافراند،اند چنين كرده

ام جميل . اشكالي ندارد: ابوبكر گفت. شنود مادرت مي: پيامبر چطور است؟ ام جميل گفت
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. اودر خانه ارقم است: كجاست؟ ام جميل گفت: ابوبكر گفت. حالش خوب است: گفت
م جميل مادر ابوبكر و ا. خورم  را نبينم، آب و غذا نمي� به خدا سوگند تا پيامبر اكرم: گفت

سپس او را در حالي . ها آرام گرفتند صبر كردند تا اينكه رفت و آمد كم شد و مردم در خانه
 او را در � پيامبر اكرم. كه به آنها تكيه زده بود، بيرون آوردند تا اينكه نزد پيامبر بردند

! اي پيامبر خدا: ابوبكر گفت. همه گرد او جمع شدندآغوش گرفت و بوسيد و مسلمانان 
ام زد و  ام به جز ضرباتي كه آن مرد فاسق بر چهره پدر و مادرم فدايت باد من چيزي نشده

اين مادرم نسبت به فرزندش مهربان است و شما شخصيت با بركتي هستيد، او را به سوي 
 شايد خداوند به وسيلة تو او را از آتش جهنم نجات .خدا دعوت دهيد و برايش دعا كنيد

  1.مادر ابوبكر دعا كرد و اورا به سوي خدا دعوت داد و او مسلمان شدپيامبر براي . بدهد
  

  درسها و آموختنيها
اين امر : سالم و اظهار آن در برابر كافران عالقة شديد ابوبكر به علني ساختن دعوت ا -1

ابوبكر، شكنجه و آزار بزرگي را تحمل كرد تا . باشد بيانگر قوت ايمان و شجاعت وي مي
  .كردند او خواهد مرد ندانش فكر ميجايي كه خويشاو

 شيفتگي و محبت ابوبكر نسبت به پيامبر خدا به حدي بود كه او در آن وضعيت  -2
 آگاه �  اكرمكرد كه او را از حال پيامبر شد و پافشاري مي دشوار از حال پيامبر جويا مي

اين محبت . خورد كه تا وقتي او را نديده است، آب و غذايي نخورد سپس سوگند مي. كنند
شوند و هر مصيبتي كه در راه  هايي است كه بر دشواريها چيره مي براي خداست و نماد اراده

  .بينند خدا و به خاطر پيامبرش به آنها برسد، آن را آسان و ساده مي
د نقش به ااي در آن وقت در توجيه حوادث و رفتار و تعامل با افر  تعصب قبيله - 3

ختالف عقيده، قبيلة ابوبكر به حمايت او برخواستند و سزايي داشت؛ چنانكه با وجود ا
 2.تهديد كردند كه اگر بميرد، عتبه را خواهند كشت

 رعايت امور امنيتي توسط ام جميل رضي اهللا عنها كه او چند واكنش انجام داد كه  - 4
كاري و ابراز نداشتن شناخت در مورد پيامبر  پنهان: ترين آنها عبارت است از شايد مهم

  و ابوبكر�اكرم
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ابوبكر و محمد بن : رد رسول اهللا پرسيد، ام جميل گفتالخير از ام جميل در مو وقتي ام
مناسب بود؛ چون در آن وقت هنوز ام الخير و اين واكنشي محتاطانه . شناسد عبداهللا را نمي

كرد و دوست نداشت ام الخير از  مسلمان نشده بود و ام جميل اسالم خود را پنهان مي
 از ترس اينكه � ن بودن او اطالعي داشته باشد؛ از اين رو محل اقامت پيامبر اكرممسلما

 1.مبادا اين موضوع را به قريش گزارش دهد، پنهان نمود
 برساند و �  اطالعات خود را به ابوبكردر اين صدد بود كهاز طرفي ديگر ام جميل 

بنابراين، ام جميل از . نهاني باشدآنها را براي ام خير آشكار نسازد تا قضيه كامالً سري و پ
اگر تو دوست داري، من همراه تو نزد : برداري كرد وگفت به نفع خود بهرهوضعيت موجود 

  .آيم فرزندت مي
همچنين ام جميل از وضعيت موجود براي كسب اعتماد مادر ابوبكر و رام كردن وي با 

 :د به راه انداخت و گفتاريديدن وضعيت ابوبكر كه بيهوش و بيجان افتاده بود، داد و ف
شكي نيست كه اين موضع ام جميل تا » .اند، فاسق و كافراند قومي كه با تو چنين كرده

جويي و ناراحتي ام خير از كساني كه با فرزندش چنين كرده بودند،  حدودي از حس انتقام
 كاهش داد و ام جميل راخيرخواه و دلسوز خود دانست و اين گونه ام جميل محبت و
اعتماد ام الخير را به خود جلب نمود و اين كاري بود كه وظيفه ام جميل را در رساندن خبر 

  2.نمود  آسان مي�  به ابوبكرالعاتو اط
  

  انتخاب وقت مناسب براي اجراي مسئوليت
وقتي ابوبكر خواست كه او را به خانم ارقم ببرند، ام جميل بالفاصله خواسته او را نپذيرفت؛ 

خواست تأخير كرد تا اينكه رفت و آمد كم شد و مردم در  ام آنچه او ميبلكه در انج
 آن گاه ام جميل به همراه مادر ابوبكر او را بيرون آوردند و نزد ،هاي خود آرام گرفتند خانه

  3. بردند� پيامبر اكرم
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آيد؛ چنانكه ام الخير مادر ابوبكربه  تحقق اين اصل كه نعمت بعد از مصيبت به دست مي
 و ابوبكر از پيامبر خدا خواست را بپذيرد عالقة شديد ابوبكر به اينكه مادرش اسالم علت

  1.كه براي مادرش دعا كند، مسلمان شد
خالصه اينكه ابوبكر صديق به خاطر اينكه از ساير صحابه در خدمت و همراهي پيامبر 

  .حمل گرديد پيشتاز بود، مشكالت و مصائب بيشتري از جانب كفار و مشركان، مت� اكرم
  �  بالل-1

تري به خود   و يارانش روز به روز دامنه گسترده� اذيت و آزار مشركان به پيامبر
گرفت تا اينكه به آخرين حد خشونت و سنگدلي رسيد و به ويژه رفتار آنان با  مي

كردند تا از دين  مسلمانان مستضعف، رفتاري غيرمعقوالنه بود؛ چرا كه آنها را شكنجه مي
كردن آنان، كينه و خشم خود را فرود  ة خود منصرف شوند و از طرفي با شكنجهو عقيد
هار اسالم نمودند، هفت نفر اولين كساني كه اظ«: گويد  مي� عبداهللا بن مسعود. نشاندند
خداوند . ، ابوبكر، عمار، مادرش سميه، صهيب، بالل و مقداد� پيامبر اكرم: بودند

بوطالب و ابوبكر را توسط قومش مصون نگاه داشت، پيامبرش را به وسيلة عموي وي، ا
نمودند و آنها را در گرماي  زرههاي آهنين داغ ميبا اما مشركان، ساير مسلمانان را 

هاي مشركان تن   بيشتر آنها بر اثر فشارهاي سخت به خواسته.دادند خورشيد قرار مي
ان او را به دست مشرك. دادند به جز بالل كه وجودش را در راه خدا ناچيز نمود

: گفت چرخاندند، اما او با قاطعيت مي سپردند و آنها او را در شهر مكه مي كودكانشان مي
  2».حد احد خدا يكي است خدا يكي استاَ«

اي نداشت كه او را حمايت نمايد و شمشيرهايي نبود كه از او دفاع كند و  بالل، قبيله
او در زندگي نقشي جز اينكه كار . شتچنين انساني در جامعه جاهلي مكه ارزشي ندا

بكند و فرمان ببرد و مانند حيوانات در معرض خريد و فروش قرار بگيرد نداشت، اما 
اي باشد، چنين  اي و يا صاحب دعوت و يا قضيه اينكه داراي نظري مستقل و انديشه

ي ندامري در جامعه جاهلي مكه براي كسي همچون بالل، جنايتي بسيار زشت و نابخشو
رفت، اما دعوت جديد، كه جوانانان شتابان به آن گرويده بودند و با سنتها و  به شمار مي
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كردند، در ژرفاي دل اين بردة فراموش شده نيز جاي گرفته  رسوم پدرانشان مبارزه مي
  1.بود و از او شخصيتي جديد در ميدان هستي ارائه داده بود

به خاطر عقيده و دينش در معرض ايمان در اعماق قلب بالل رسوخ كرده بود و 
گاه بالل رفت و رو به اميه  ديري نپائيد كه آزاد مردي به شكنجه. گرفت شكنجه قرار مي

تو او را : اميه گفت! ترسي؟ چاره از خدا نميآيا در مورد اين بي:  بن خلف كرد و گفت
چنين :  ابوبكر گفت.بيني نجات بده  كه ميياي و اكنون او را از وضعيت فاسد كرده

ر و باشد او را بگي تر است و بر دين تو مي من بردة سياهي دارم كه از او قوي. كنيم مي
ابوبكر غالمش را به او داد و بالل را در عوضش . پذيرفتم: اميه گفت. بالل را به من بده
 و در روايتي ديگر آمده است كه او را به هفت اوقيه يا به چهل 2».گرفت و آزاد كرد

 به راستي بالل شكيبا و سرسخت بود؛ چرا كه او صادقانه اسالم آورد 3. خريداوقيه طال
ها، سست و  بنابراين، استوار ماند و در برابر چالشها و انواع شكنجه. و قلبش پاك بود

آورد و كينة آنها را شدت  شكيبايي و پايداري بالل مشركان را به خشم مي. زبون نگرديد
م ثابت قدم مانده التنها كسي بود كه از مسلمانان ناتوان بر اسبخشيد به ويژه اينكه او  مي

خواستند هماهنگ نشد و كلمة توحيد را با صداي بلند در  بود و او با كافران در آنچه مي
داد و وجودش را در راه خدا ارزاني كرده  طلبيد سر مي حالي كه آنها را به مبارزه مي

  4.بود
ايي يافت و از قيد بردگي آزاد گرديد و بقية بالل از شكنجه و عذاب و مصيبت ره

 گذراند و پيامبر خدا در حالي كه از بالل خشنود �  خود را در ركاب پيامبر اكرم زندگي
صداي كفشهاي بالل را پيش از ... «:  و به او بشارت بهشت داد و فرمودبود در گذشت

  5».خودم در بهشت شنيدم
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برده بودن خويش، ارزش و مقامي نداشت، بالل اگرچه در دوران جاهليت به دليل 
.  و گرويدن به اسالم، ارزش و مقام وااليي كسب نمود� اما بعد از بعثت پيامبر اكرم

  1». آزاد كرد،ابوبكر كه سرور ماست، بالل را كه او نيز سرور ماست«: گفت  مي� عمر
بري اسالمي هايي بود كه ره آزادسازي بردگان مسلمان توسط ابوبكر، يكي از برنامه

.  مستضعفان به آن گرفتار بودند، در پيش گرفته بود كهاي براي مقاومت در برابر شكنجه
نمود و قبل از  ابوبكر اموال خود را در آزادكردن تازه مسلمانان از بردگي صرف مي

و بالل هفتمين آنها بود . هجرت به مدينه شش برده كه به اسالم گرويدند را آزاد نمود
از عامر بن فهيره كه در جنگ بدر و اُحد شركت نمود و در روز بئر :  بودندبقيه عبارت

: گفتند قريش مي. ادي نابينا گرديدمعونه به شهادت رسيد؛ ام عبيس و زنّيره كه بعد از آز
گوئيد؛ چرا كه  به خدا سوگند شما دروغ مي: گفت. اند عزي بينايي او را گرفتهالت و 

خداوند نيز بينايي . تند كه به كسي ضرري برسانندتر از آن هس الت و عزي كوچك
  2.چشمانش را برگردانيد

همچنين گذر ابوبكر به كنيزي افتاد كه عمر بن خطاب در دوران جاهليت، او را 
  3.ابوبكر او را خريد و آزاد كرد. كرد ضرب و شتم مي
ه در ميان بخش و آزادكننده بردگان و شيخ با وقار و متين اسالم بود ك ابوبكر آزادي

دارد  نمايد و پيوند خويشاوندي را برقرار مي قومش معروف بود كه به بينوايان كمك مي
. كند نمايد و از ستمديدگان حمايت مي نوازي مي گيرد و مهمان و سختي را به دوش مي

ابوبكر بخش . داشتني و نسبت به ناتوانان و بردگان دلسوز است او مهربان و دوست
  4.خود را صرف خريداري بردگان نمود و آنها را در راه اسالم آزاد كردبزرگي از دارايي 

كرد،   را كه دارايي خود را براي آزادكردن مستضعفان خرج مي� اهل مكه، ابوبكر
دادند، اما ابوبكر آنها را همسنگر و ياران خود در دين  مورد تمسخر و استهزاء قرار مي

با تمام مشركان و طاغوتيان روي زمين برابر دانست و هر يك از آنها نزد او  جديد مي
نبودند و سنگ زيربناي دولت توحيد و تمدن اسالمي توسط افرادي همچون بالل و 
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هدف ابوبكر از آزاد نمودن بردگان اين . ساير مؤمنان صدر اسالم، بنيانگذاري گرديد
وي دست نبود كه مورد ستايش قرار گيرد و يا مقامي كسب نمايد و يا به اهداف دني

: روزي پدرش به او گفت . نمود يابد؛ بلكه او رضاي خداوند متعال را جستجو مي
اگر به جاي اينها مردان نيرومند . كني بينم كه بردگان ضعيف را آزاد مي فرزندم تو را مي«

! پدر:  گفت� كردند بهتر بود؟ ابوبكر كردي كه تو را حمايت مي و چابكي را آزاد مي
 � پس شگفت نيست كه خداوند در مورد ابوبكر صديق» .استهدفم خشنودي خدا 

   :فرمايد خداوند مي. ت تالوت بشوندهايي در قرآن نازل نمايد كه تا روز قيام آيه
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بذل و بخشش كند و پرهيزگاري پيشه ) در راه خدا دارائي خود را(كسي كه «

سازد و به پاداش خود ايمان و باور داشته باشد، او را آماده رفاه و آسايش 
و به بذل و بخشش در راه خدا (و اما كسي كه تنگ چشمي بكند  .نماييم مي

اداش خود ايمان و باور نداشته باشد، نياز بداند و به پ و خود را بي) دست نيازد
پرت ) گور(در آن هنگام كه به  .سازيم او را آماده براي سختي و مشقت مي

راه هدايت و (ن حال او دارد؟ مسلماً نشان دادگردد، دارائيش چه سودي به  مي
من . بر عهدة ماست و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ماست) ضاللت به مردم

بدان . كشد شود و زبانه مي ور مي دهم كه شعله لناكي بيم ميشما را از آتش هو
حق و (همان كسي كه ) انسانها(ترين  سوزد مگر بدبخت شود و نمي داخل نمي

پشت ) به آيات آسماني(نمايد و  تكذيب مي) داند و آن را حقيقت را دروغ مي
آن . هد شدبه دور داشته خوا) آتش(از آن ) انسانها(كند وليكن پرهيزگارترين  مي

دهد تا خويشتن را پاكيزه بدارد، هيچ  مي) در راه خدا(كسي كه دارايي خود را 
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كس بر او حق نعمتي ندارد تا چشم به پاداش داشته باشد؛ بلكه تنها هدف او 
چنين شخصي از (قطعاً . باشد جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش مي

اشهايي كه از پروردگار خود از پاد(راضي خواهد بود و ) كارهايي كه كرده است
  ».خشنود خواهد شد) دارد دريافت مي

همياري و همكاري ميان مسلمانان صدر اسالم، نماد بارزي از خير و بخشش است و 
كردند  اي گشتند كه به خاطر آن مناقشه مي بردگان وسيلة اسالم، صاحبان عقيده و انديشه

اقدام ابوبكر به خريدن بردگان و . ردندك نمودند و در راه آن جهاد مي و از آن دفاع مي
تنها بيانگر عظمت اين دين است؛ بلكه بيانگر اين موضوع است كه  د كردن آنان نهاآز

دين جديد در ژرفاي وجود ابوبكر صديق نفوذ نموده بود و او را به خود مشغول نموده 
ري و بود و به راستي مسلمانان معاصر براي احياء نمودن روح همبستگي و هميا

همكاري ميان فرزندان امت كه در معرض فروپاشي از جانب دشمنان عقيده و دين 
  .بايست از رفتار و احساسات پاك مسلمانان صدر اسالم، الگو بگيرند است، مي

   عمار بن ياسر و پدر و مادرش-3
همراه دو . هاي يمن به نام بني عنس بود پدر عمار بن ياسر متعلق به يكي از قبيله

. ش به نامهاي حارث و مالك براي جستجوي يكي از برادرانشان به مكه آمدندبرادر
حارث و مالك به يمن بازگشتند و ياسر در مكه اقامت گزيد و با ابوحذيفه بن مغيره 

ابوحذيفه يكي از كنيزانش به نام سميه بنت خياط به ازدواج . 1مخزومي پيمان بست
  .ياسر در آورد

ابوحذيفه او را آزاد كرد، اما ديري .  به نام عمار شدياسر از سميه صاحب فرزندي
نگذشت كه ابوحذيفه از جهان چشم فرو بست و با طلوع فجر اسالم، ياسر و سميه و 

بنو مخزوم كه اربابان آنها شمرده . عمار و برادرش عبداهللا بن ياسر مسلمان شدند
ه هوا به شدت گرم ظهر ك. شدند، خشمگين شدند و آنها را تحت فشار قرار دادند مي
 3غلطاندند  و به پشت و رو مي2بردند شد، آنها را به سنگالخ تافته و داغ مكه مي مي

                                                           

 .157 - 100، ص 1، بالذري، ج انساب االشراف -1

 .68، ص 2، ج  النبويهةالسير -2

 .92، ص 1، عامري، ج  المحافلةبهج -3
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گذشت و به آنان  نارشان مي در حالي كه آنها تحت شكنجه بودند، از ك� پيامبر اكرم
  1.اي خانواده ياسر صبر داشته باشيد؛ بهشت در انتظار شماست: گفت مي

اي كه به او ايمان   گفت تو عاشق زيبايي محمد شدهابوجهل نزد سميه آمد و
ابوجهل شمشيري در . اي؟ سميه در جواب ابوجهل سخنان تندي به او گفت آورده

شرمگاه سميه زد و او را به شهادت رساند و بدين صورت افتخار نخستين شهيد اسالم 
 و گرانبهاترين اين موضع دليرانه سميه ستودني است كه باالترين. 2به نام سميه ثبت شد

چيزي را كه در اختيار داشت يعني وجود خود را در راه خدا تقديم نمود و بايد زنان 
مسلمان تا جهان باقي است، شاهكار او را فراموش نكنند و قلبشان در اقتدا به سميه بتپد 

  3.و همانند او از تقديم نمودن هيچ چيزي در راه خدا دريغ نورزند
مكه   سنگالخرد حالي كه پيامبر خدا دستم را گرفته بود ودر «: گويد  مي� عثمان
روزگار ! دااي پيامبر خ: پدر عمار گفت. نواده ياسر گذشتيمزديم از كنار خا قدم مي

 خانواده ياسر را ابار خداي: سپس فرمود. صبر داشته باش: پيامبر گفت. چنين است
  4.بيامرز

 �پيامبر اكرم. ن آفرين سپردديري نپاييد كه ياسر هم زير شكنجه، جان به جا
 نماد و رمز جانفدايي و جانفشاني بودند كاري بكند؛ هتوانست براي خانواده ياسر ك نمي

زيرا آنها برده بودند و رسول خدا از چنان قدرتي برخوردار نبود كه با استفاده از قدرت 
توانست  ي م�  آنچه پيامبر اكرمخويش آنان را از شكنجه و عذاب برهاند؛ بلكه تمام

بهشت مژده بدهد و به براي آنها انجام دهد، اين بود كه آنان را به آمرزش الهي و 
تا اين خانواده مبارك سرمشق و الگويي براي نسلهاي . بردباري و صبر تشويق نمايد

:  جمالت زيباي رسول اهللا كه فرمود چنانكه در طول تاريخ مردم با خواندن؛آينده باشد
  .نمايد  از آنان تجليل مي5». بهشت در انتظار شماستاي خانواده ياسر،«

                                                           

 .98-97، ابراهيم العلي، ص  النبويهةصحيح السير -1

 .99، ص المسلمين في العهد المكي -2

 .217، ص 1، ج  القياديهلتربيةا -3

 .98، ص  النبويهةصحيح السير -4

 .218-217، ص 1، ج  القياديهةالتربي -5
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ها و آزار و اذيتها گرديد؛ چرا كه او از  اش دچار انواع شكنجه عمار بعد از خانواده
اي نداشت تا آنها را حمايت نمايند و خودشان نيز  زمرة مستضعفاني بود كه در مكه قبيله

ه و داغ مكه به هنگام گرماي ظهر، قريش آنها را در زمين تافت. شتندانيرو و قدرتي ند
 هشد ك عمار چنان شكنجه مي. كردند تا آنان از دين خود بازگردند شكنجه مي

 و مشركان او را نگذاشتند تا اينكه او را وادار نمودند پيامبر 1گويد دانست چه مي نمي
 �ر اكرموقتي نزد پيامب. خدا را ناسزا بگويد و از معبودان و مشركان به خوبي ياد نمايد

به خدا سوگند، . ام خبر بدي آورده: چه خبر داري؟ عمار گفت: آمد، رسول خدا پرسيد
مشركان مرا رها نكردند تا اينكه مجبور كردند به تو ناسزا بگويم و معبودانشان را 

. قلبم سرشار از ايمان است: يابي؟ گفت قلبت را چگونه مي: پيامبر فرمود. ستايش نمايم
  2.هايت را تكرار كن هاي خود را تكرار كردند، تو نيز گفته گر آنها شكنجها: رمودپيامبر ف

قت عمار شهادت داد؛ چنانكه هايي به ايمان راستين و صدا خداوند نيز با نزول آيه
  :فرمود
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óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ ëë ëëUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )106، نحل(  
شوند به جز آنانكه وادار به اظهار  كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي«

آري چنين كساني . گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است كفر مي
دارند، خشم تند و تيز خدا  خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده ميكه سينه 

  ».شود گريبانگيرشان مي
  3. بود� ها و جنگها در ركاب پيامبر اكرم عمار در تمامي صحنه

. واقعه بالل و عمار حاوي درسهايي بزرگ و شامل بحث عزيمت و رخصت هستند
يرند و در جاي خود و بر شايسته است كه دعوتگران آن را به صورت كامل فرا بگ

  .حسب معيارهاي دقيقش از آن استفاده نمايند

                                                           

 .100، ص  المسلمين في العهد مكيةمحن -1

 .103، غزالي، ص فقه السيره -2

 . همان-3
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  � وقاص  سعد بن ابي-4
مادرش .  از جانب مادر كافرش در معرض فتنه قرار گرفت� سعد بن ابي وقاص

. اعتصاب غذا كرد و گفت آب و غذا نخواهم خورد تا وقتي كه به دين پدرانت برگردي
  : اين آيه در مورد من نازل شد كه:  گفتكه سعدطبراني روايت نموده است 

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš‚‚‚‚#### yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ xx xx8888 ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? �   

  )8، عنكبوت(  
تو را مجبور كردند كه با من شريك قرار دهي، ) پدر و مادرتان(اگر آن دو «

  ».چيزي كه اصالً بدان علم نداري، پس از آنان اطاعت مكن
به مادرم گفتم چنين مكن؛ زيرا من دينم را به خاطر هيچ چيزي ترك : گويد سعد مي
. روز متوالي چيزي نخورد تا اينكه سخت ضعيف و ناتوان گرديد سه شبانه. نخواهم كرد

داني به خدا سوگند، اگر صد جان  مادرم تو مي: قتي من اين حالت او را ديدم گفتمو
گري از دست بدهي، من از دين و آئينم دست بردار داشته باشي و يكي را پس از دي

  1.مادرم وقتي كه وضعيت را چنين ديد، غذاخورد. نيستم
د كه رمادر سعد سوگند خو:  مسلم روايت نموده است، آمده استبر اساس آنچه

هرگز با سعد سخن نگويد تا وقتي كه به دينش كفر نورزد و نيز آب و غذا نخواهد 
يي كه خداوند تو را توصيه نموده است تا با پدر و مادرت به گو تو مي: تخورد و گف

: گويد سعد مي. دهم ن كار دستور مينيكي رفتار كني و من مادرت هستم و تو را به اي
روز، مادرم از خوردن و آشاميدن امتناع ورزيد تا اينكه به علت ضعف و  سه شبانه
. او آب داد و سعد را دعاي بدكرديكي از پسرانش به نام عماره به . هوش شد ناتواني بي
  : قرآن كريم اين آيه را نازل نمودخداوند در
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   )8عنكبوت، (  

كنيم كه به پدر و مادرش كامالً نيكي كند و اگر آن دو  ما به انسان توصيه مي«
 از ،ه براي من انباز قرار دهي كه كمترين اطالعي از آن نداريتالش كردند ك

  ».ايشان اطاعت مكن
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  :و در ادامة همين آيه آمده است
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  ».در دنيا با آن دو به خوبي رفتار كن«
ش را با چوبي باز خواستند به او غذا بدهند دهان گويد وقتي آنها مي سعد مي

  1.بستند  سپس آن را مي،كردند مي
نظير بود  به راستي كه سعد دچار مشكل بزرگي گرديده بود، اما موضع او موضعي بي

نمايد و بيانگر اين است كه او هرگز  العادة ايمان در قلبش داللت مي كه به جوشش فوق
را هر چه باشد، با جان و حاضر نيست ايمان را معامله كند و حاضر بود نتيجة اين امر 

  .دل بپذيرد
رسيم كه مسلمانان نبايد رابطه خود را با  هاي قرآن به اين نتيجه مي از مضامين آيه

اي كه فاقد محبت  بايست با آنها رابطه خويشاوندان غيرمسلمان خود قطع نمايند و مي
ايد فقط براي باشد، برقرار نمايد و به آنها مهرباني نمايند؛ چرا كه محبت و دوستي ب

  2.رضاي خدا و پيامبر و دينش و مؤمنان انجام گيرد
  �  مصعب بن عمير-5

پوشيد  ترين جوان مكه بود و زيباترين لباسها را مي مصعب بن عمير با وجود اينكه مرفه
 بيش ،و پدر و مادرش او را بسيار گرامي داشتند و مادرش از ارث فراواني برخوردار بود

نمود و كفشهاي مخصوص  عطر و مواد خوشبوكننده استفاده مي جوانان مكه ةاز هم
 و دعوت او در خانه ارقم بن ابي ارقم نزد � اما با شنيدن بعثت پيامبر اكرم. 3پوشيد مي

  . آمد و اسالم را پذيرفت� پيامبر اكرم
مصعب بن عمير از خانه ارقم بن ابي ارقم در حالي بيرون شد كه اسالم آوردن خود 

از آن پس به صورت پنهاني، نزد . داشت  مادر و خويشاوندانش پنهان ميا از ترسر
 او را در حال نماز 4كرد تا اينكه عثمان بن ابي طلحه  رفت و آمد مي� پيامبر اكرم
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آنها او را گرفتند و . عثمان، جريان را به مادر و بستگانش گفت.خواندن مشاهده نمود
  1.حبشه زنداني بودزنداني كردند و تا هجرت اول به سرزمين 

او را ديدم كه دراسالم دچار رنج و مشقت شديدي : گويد  مي �سعد بن ابي وقاص
  .شد شده بود؛ پوستش خشكيده بوده و چون پوست مار از تنش جدا مي

هيچ كس را در مكه نديدم كه زلفهاي «: گفت كرد مي  هر گاه از او ياد ميپيامبر خدا
 مصعب با همة 2».تر باشد داشته باشد و از او مرفهتري از مصعب  زيباتر و لباس شيك

مشكالت و مصيبتهايي كه با آن مواجه شده و قواي جسمي او تحليل رفته بود، از 
 به آن همت  �خوبيها و فضل و جهاد در راه خدا كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم

احد به شهادت گمارده بوند، باز نماند تا اينكه فضل الهي شامل حال او شد و در جنگ 
  3.رسيد

ايست از جوانان مرفهي كه در دامان اسالم تربيت  مصعب بن عمير الگو و نمونه
اي است براي فرزندان قشر ثروتمند و مرفه كه در ناز و نعمت بزرگ  اند؛ نمونه يافته
ايست براي فرزنداني كه در قصرهاي مجلل و در ميان ثروت و مقام رشد  اند؛ نمونه شده
پوشي  بالند و در شيك اي است براي افرادي كه همواره به خود مي و نمونهاند  كرده

دارند و همواره به دنبال مظاهر زندگي هستند و  نهايت تالش خود را مبذول مي
  .درجستجوي هر نوع تغييراند

مصعب بن عمير بعد از اينكه اسالم آورد، روحي قوي و نيرومند داشت؛ ديگر 
  4.شدند اهي نداشت و نفس و لذتها بر او چيره نميضعف و تنبلي در وجود او ر

از روزي كه مصعب به دين جديد پيوست و با پيامبر بيعت نمود، تمام راحتيها، لذتها 
بايست او از مسير مشكالت و فجايع عبور  و خوشگذرانيها را ترك نمود؛ چرا كه مي

ز خطرها، فقر، مصعب ا. گرديد كرد تا ازنظر ايمان و يقين استوار و محكم مي مي
  5.ها هجرت و جهاد در راه خدا با خشنودي و آرامش خاطر استقبال كرد شكنجه
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  �  خباب بن ارت-6
خواست خداوند چنين بود كه خيلي زود هدايت . كرد  در مكه آهنگري مي� خباب

 خانه ارقم بن ابي ارقم را مركز � بنابراين، قبل از اينكه پيامبر اكرم. نصيب او شود
او جزء مستضعفاني بود كه در مكه شكنجه . الم قرار دهد، او مسلمان شددعوت اس

 تا ندخواباند مشركان او را بر سنگهاي داغ بر پشت مي. شدند تا از دينشان برگردند مي
  1.اينكه آب و چربي پشت او خشكيد و از بين رفت

وال و وقتي م. كرد داشت ونزد او رفت و آمد مي دوست مي  خباب را� پيامبر اكرم
ار خزاعيه بود، از مسلمان شدن خباب آگاه شد، آهني انهسرپرست او كه زني به نام ام 
.  از اين موضع شكايت برد� خباب نزد پيامبر اكرم. را داغ كرد و بر سر او گذاشت

ناگهان آن زن دچار سردرد شديدي . خباب را ياري كن! بار خدايا:  فرمود� پيامبر اكرم
به او گفته شد كه بايد . كرد و شدت گرفت كه مانند سگها پارس ميشد و چنان بيماري ا

آن زن به خباب دستور داد كه سرش را داغ . براي رفع اين بيماري، سرش را داغ كند
خباب همان آهن را برداشت و داغ نمود و مكرر بر سر موال و سرپرست خود . نمايد
 بندگان مؤمن و شكيباي به راستي كه ياري و مدد الهي چه قدر زود. گذاشت مي

اي كه آن زن از خباب خواست تا آهن گداخته را بر  يابد؛ به گونه پروردگار را در مي
  2.سرش بنهد

 �ن ضعيف و ناتوان، خباب نزد پيامبر اكرمنابا شدت يافتن فشار مشركان بر مسلما
آيا :در حالي كه رسول خدا در سايه كعبه چادرش را زير سرش گذاشته بود، آمد و گفت

 � كني؟ پيامبر اكرم خواهي كه ما را ياري كند؟ آيا براي ما دعا نمي از خدا نمي
براي مسلمانان «: اش سرخ شده بود، فرمود ي كه چهرهبرخاست و نشست و درحال
اي  گذاشتند؛ سپس اره كندند و فرد را در آن مي اي مي ملتهاي پيش از شما چاله

كردند، اما با اين   از وسط به دو نيم مي راو اوگذاشتند  آوردند و بر فرق سرش مي مي
هاي آهنين گوشت و رگشان  برخي ديگر را نيز با شانه. حال از دينش دست بردار نبود

به خدا سوگند كه كار اين . داشت آمد، اما اين كار آنها را از دينشان باز نمي بيرون مي
 راهش را ادامه »حضرموت« تا »صنعا«دين چنان قدرت خواهد گرفت كه فرد مسافر از 
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خواهد داد و جز از خدا و از اينكه گرگ، گوسفندهايش را پاره كند، از كسي هراسي 
  1.دهيد نخواهد داشت، اما شما شتاب به خرج مي

 و توضيحي نوشته است، او شيخ سلمان عوده حفظه اهللا بر اين حديث، شرح
 دگرگون و سرخ شد و �  اكرمچه پيش آمده بود كه چهرة پيامبر! سبحان اهللا: گويد مي

قبالً به پهلو دراز كشيده بود و اينك بلند شد و نشست؟ و يارانش را با اين اسلوب قوي 
ورزند، سرزنش نمود؟  و مؤثر، مورد خطاب قرار داد و سپس آنان را از اينكه شتاب مي

او نسبت به آيا به خاطر اينكه آنها از او خواستند تا برايشان دعا نمايد؟ نه هرگز؛ چون 
رساند كه اين سخنان از قلبي  شيوة درخواست خباب اين را مي. امت خود مهربان است

اند و مصيبتها آن  خيزند كه شكنجه آن را دردمند نموده و سختيها آن را خسته كرده برمي
نمايد كه  جويد و احساس مي بنابراين، پيري زود هنگام را مي. را از پاي در آورده است

داند كه كارها در وقت خود و به  اما رسول خدا مي. ي الهي دير خواهد رسدمدد و يار
شوند، اما سرانجام كار   بالها گرفتار مي بهپذيرند و هنگام فراهم آمدن اسبابشان انجام مي

  :فرمايد هد بود؛ چنانكه خداوند ميبه نفع آنها خوا
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نااميدگشته و ) از ايمان آوردن كافران وپيروزي خود(تا آن جا كه پيغمبران «

در اين . اند شدهتكذيب ) از سوي پيروان اندك خويش هم(اند كه  گمان برده
ايم  ايم نجات داده هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است و هر كس را خواسته

عذاب ما از سر مردمان گناهكار دور و دفع ) بلي در هيچ زمان و هيچ مكاني(
  ».گردد نمي

همچنين پيامبر خدا با مشاهدة وضعيت يارانش و بررسي احوال آنان، خستگي و 
  2.نمود ديدند، احساس مي  اثر شكنجة كافران ميپريشاني كه آنان بر

توان حقيقت وضعيتي كه  بايد اعتراف كرد كه با خواندن اين حكايتها به آساني نمي
 دعا و طلب مدد الهي را خواستار شدند، درك � آنها درآن قرار داشتند و از پيامبر اكرم

ت، مگر اينكه درحالتي جوشيد درياف حساساتي را كه در وجودشان مياتوان  نمود و نمي
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نزديك به حالت آنان به سر برد و برخي از رنجهايي را كه آنان تحمل نمودند، تحمل 
  .نمود

  خالصه رهنمودهاي آن حضرت در اين داستان
 اذيت در امر خدا  الگو گرفتن از پيامبران گذشته و پيروانشان در تحمل آزار و–الف 

  .در اين موردوتأسي به آنان 
ان شكيبا آماده كرده ن بودن به نعمتهايي كه خداوند در بهشت براي مؤم دلبسته–ب 

  . اند مند شده است و فريب نخوردن به زيباييهاي زندگاني دنيا كه كافران از آن بهره
هد امند خو اي كه خداوند در اين دنيا، اسالم را از آن بهره  اميد داشتن به آينده–ج 

  1.گرداند ساخت و اهل ذلت و گناه را خوار مي
شد و  ها وسختيهايي كه از طرف مشركان بر آنان وارد مي  از برخي شكنجه� خباب

. رداند، سخن گفته است به كفر باز گ راكردند تا آنها از معامالتي كه مشركان پيشنهاد مي
او به من .  براي گرفتن بدهي خود نزد عاص بن وائل رفتم،من آهنگر بودم: گويد او مي
هرگز كفر نخواهم : گفتم. ر اينكه به محمد كفر بورزيرا نخواهم داد، مگوام تو : گفت 

مگر من پس از «: گفت. و پس از مرگ دوباره زنده شويورزيد حتي اگر تو بميري 
شوم؟ اگر پس از مردن زنده شوم ، آن گاه وقتي به مال و فرزندانم دست  مردن زنده مي

  :ه نازل شدن آيآن گاه اي» يافتم، وام تو را خواهم داد
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#### YY YYŠŠŠŠ öö öö���� ss ssùùùù �2  ) ،77مريم(   
ي هاي  در دوران خالفتش از خباب در مورد شكنجه �نقل است كه عمر بن خطاب
را به او نشان خباب، پيراهنش را بلند كرد و پشت خود : كه در راه خدا ديده بود، پرسيد

. عمر گفت تا امروز چنين چيزي نديده بودم. گويا به جذام و پيسي مبتال شده بود. داد
اي امير المؤمنين آنها آتشي برافروختند و مرا بر آن انداختند؛ سپس مردي : خباب گفت 
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ام گذاشت تا اينكه زمين به وسيله پشت من سرد شد و آتش را  از آنها پايش را بر سينه
  1.هاي بدنم خاموش كردچربي
  �  عبداهللا بن مسعود-7

او با بزرگان و .  رفتار و برخورد با مردم با فرزانگي و حكمت بود� روش پيامبر اكرم
ابن . كرد نمود و با كودكان نيز مهرباني مي با نرمي و مهرباني رفتار ميقبايل رهبران 
تازه به : گويد ونه سخن ميگ  با خود اين� آميز پيامبر اكرم  از ديدار محبت� مسعود

 و � پيامبر اكرم. چراندم سن بلوغ رسيده بودم و گوسفندان عقبه بن ابي معيط را مي
شود؟  نزد تو شير يافت مي! ناي جوا: آن حضرت فرمود. ز كنار من گذشتندابوبكر ا
آيا گوسفندي هست كه اصالً شير نداشته باشد؟ : فرمود. ولي امانت هستند. آري: گفتم
دستي بر پستانهايش كشيد و آن را در ظرفي دوشيد و عالوه . نزد او آوردم بزي رامن 

 و آن جمع جمع شو: وبكر نيز داد و سپس به پستان گفتبر اينكه خودش نوشيد به اب
. از اين سخن به من بياموز! نزد او آمدم و گفتم اي پيامبر خدا: گويد ابن مسعود مي. شد

خدا بر تو رحم نمايد؛ تو نوجواني هستي كه ديگران  «:و گفتپس دستي بر سرم كشيد 
  2».آموزي را علم مي

مسعود را فراهم نمود به  باعث مسلمان شدن عبداهللا بن � سخنان پيامبر اكرم
تو « به او گفت  � كه پيامبر اكرم ديگريسخن» دار هستم من امانت«: خصوص گفت

زندگي او داشتند و او بعدها از و اين دو كلمه نقش بزرگي در » .نوجوان معلمي هستي
عبداهللا در حالي كه در دوران جاهليت در شرك و بت . دانشمندان برجسته قرار گرفت

ور بود، اما بعد از اينكه اسالم را پذيرفت، يكي از پيشگاماني شد كه  پرستي غوطه
  3.خداوند آنان را در قرآن ستوده است

او يكي از پيشگامان نخستين بود كه «: يدگو  ميابن حجر در مورد عبداهللا بن مسعود 
از ابتداي دعوت اسالمي مسلمان شد و به حبشه و مدينه هجرت كرد ودر جنگ بدر و 

  4.ديگر جنگها حضور داشت و همواره در سفر و حضر در ركاب پيامبر خدا بود
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  عبداهللا بن مسعود اولين كسي است كه آشكارا قرآن خواند

اي نبود كه از او حمايت نمايد و خودش با اينكه  داراي قبيلهبا وجود اينكه ابن مسعود 
از نظر جسمي ضعيف هم بود، ولي اين ضعف، مانع ظهور و درخشش شجاعت وي 

توان به  انگيزي به نمايش گذاشت كه از جمله مي هاي شگفت او از خود صحنه. نگرديد
 قريش به شدت موضع شورانگيز او در مكه اشاره كرد كه دعوتش را آشكار ساخت و

ور شدند، اما او همچنان در ميان جمع قريش ايستاد و با صداي بلند شروع  بر او حمله
هاي قرآن را به گوشهاي بسته و دلهاي مهرزدة قريش  به تالوت قرآن نمود و آيه

 نخستين كسي بود كه در مكه با صداي بلند � ابن مسعود بعد از پيامبر اكرم. 1رساند مي
به :  گردهم آمدند و گفتند �روزي اصحاب پيامبر اكرم. را تالوت نمودو آشكار قرآن 

ن را با صداي بلند نخوانده است، آيا مردي آخدا سوگند براي قريش تاكنون كسي قر
من اين امر را به عهده : ا بشنواند؟ عبداهللا بن مسعود گفتهست كه قرآن را به آنه

اي  آسيبي برسانند؛ چرا كه تو داراي قبيلهترسيم كه آنها به تو  ما مي: گفتند. گيرم مي
من اين امر را انجام : گفت. ض قريش، از تو حمايت نمايندنيستي كه در صورت تعر

صبح روز بعد، ابن مسعود وارد حرم . دهم و خداوند مرا از شر آنها نجات خواهد داد مي
راهيم ايستاد و شد و در حالي كه قريش مشغول برگزاري مراسم خود بودند، كنار مقام اب

 iiiijjjjkkkk �: گونه شروع به خواندن قرآن نمود با صداي بلند اين
ßß ßß≈≈≈≈ oo ooΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ گويد؟  ند و گفتند چه ميقريش به همديگر نگاه كرد � ... ####$$

همة آنان ! كند  تالوت مي،او برخي از آنچه را كه محمد آورده است: سپس گفتند
هاي خود را بر چهرة ابن  آنها با اينكه ضربه. رآمدنددرصدد كتك زدن ابن مسعود ب

سپس به سوي . داد كردند، اما او همچنان به خواندن قرآن ادامه مي مسعود وارد مي
ما به دليل برجا : آنها گفتند. اش نمايان بود  چهرهيارانش بازگشت و آثار ضرب و شتم بر

اينك دشمنان خدا نزد : عود گفتسابن م. شدن شما به اين امر نگران و در هراس بوديم
هم خواهيد، فردا نزدشان خوا تر شدند و اگر شما مي من از قبل هم خوارتر و كوچك

بس است تو به آنها آنچه را كه دوست نداشتند، : گفتند. رفت و چنين خواهم نمود
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 نخستين كسي بود كه � بدين صورت عبداهللا بن مسعود بعد از پيامبر اكرم. 1شنواندي
كه با صداي بلند و آشكار قرآن خواند و اين عمل عبداهللا بن مسعود به معناي در م

  2. را نداشتندييش بود؛ چرا كه آنها تحمل چنين وضعيترمبارزه طلبيدن ق
   � خالد بن سعيد بن عاص-8

 در � خالد از روزهاي نخست به اسالم گرويد؛ چون او در آغاز ظهور پيامبر اكرم
نمايد تا او را در آتش  به آتش ايستاده است و كسي نيز تالش ميخواب ديد كه گويا بر ل

خالد هراسان ازخواب پريد و . گيرد تا در آتش نيفتد بيندازد، اما پيامبر او را به آغوش مي
. خواهم  ميامن خير تو ر: ابوبكر گفت. وبكر صديق تعريف كردخوابش را براي اب

 رفت و مسلمان � خالد نزد پيامبر اكرم. نمحمد پيامبر خداست بنابراين از او پيروي ك
 اما پدرش وقتي متوجه شد كه خالد به ،شد و از ترس پدرش اسالم خود را پنهان نمود

اسالم گرويده است برادرانش كه تا آن وقت هنوز مسمان نشده بودند، خواست تا خالد 
ه دست داشت پدرش عالوه بر سرزنش خالد با چماق يا عصايي كه ب. را نزد او بياورند
سپس او را در مكه زنداني نمود و برادرانش را از حرف زدن با او منع . او را كتك زد

عالوه بر موارد ذكر شده او را تحت فشار . كرد و آنان را از مسلمان شدن برحذر داشت
م ورزيد و به پاداش خداوند چش قرار داد و تا سه روز به او آب نداد اما او شكيبايي مي

: خالد گفت. دهم رگز به تو غذا نميبه خدا سوگند كه ه: سپس پدرش گفت. ددوخته بو
خالد نزد پيامبر . ك خواهم دادااي كه من زندگي كنم به من خور  خداوند به اندازه

 او را گرامي داشت و نزد او ماند تا اينكه در هجرت دوم  �پيامبر اكرم.  برگشت�اكرم
  3.به حبشه به آن سرزمين مهاجرت نمود

  �  عثمان بن مظعون-9
با مسلمان شدن عثمان بن مظعون قومش بنو جمح عليه او شوريدند و او را مورد آزار و 

. داد، اميه بن خلف بود كسي كه بيشتر از همه او را شكنجه و آزار مي. اذيت قرار دادند
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از اين رو بعد از آنكه به سوي حبشه مهاجرت نمود، اميه را به وسيلة اشعار سرزنش 
  1.نمود كرد و هجو مي مي

عثمان بن مظعون مدت زماني در حبشه ماندگار شد، اما ديري نپاييد كه به همراه 
مسلماناني كه در مرحلة اول از مهاجرت به حبشه به مكه برگشتند او نيز در پناه وليد بن 

در كنار وليد با آسايش خاطر زندگي كرد، اما با مشاهدة اين . مغيره وارد مكه شد
 گرفتار شكنجه و آزار هستند و او در تندرستي و � يت كه ياران پيامبر اكرموضع

برد اين را براي خود نپسنديد و گفت اينكه من با آسايش و امنيت در  سالمتي به سر مي
پناه مردي از مشركان روزگار را سپري كنم و ياران و هم كيشان من در راه خدا به 

. 2كه من از آن در امان هستم، منصفانه نيستها و بالهايي گرفتار هستند  شكنجه
بنابراين، نزد وليد بن مغيره رفت و به او گفت تو به مسئوليت خود وفا نمودي و من 

اي يا  ام؟ شايد اذيت و آزار شده چرا برادرزاده: وليد گفت. انمدگر پناه تو را به تو بر مي
ه كسي خواهم كه ب ام و نمي ينه بلكه من به پناه خدا راض: گفت. به تو توهين شده است

به مسجد الحرام برو و آشكارا پناهم را به من برگردان، : وليد گفت. جز او پناه ببرم
او پذيرفت و به مسجد رفت و در جلوي مردم . همان طور كه من آشكارا تو را پناه دادم

 پناهش را به او برگرداند و سپس عثمان به يكي از مجالس قريش برگشت و با آنها
براي آنها  شاعر بود كه 3در ميان مردمي كه آنجا نشسته بودند، لبيد بن ربيعه. نشست
راست : عثمان گفت» . از خداوند باطل استهان هر چيز غير«: لبيد گفت. سرود شعر مي
» .و هر نعمتي قطعاً روزي از بين خواهد رفت«:  و لبيد به شعرش ادامه داد و گفتگفتي

اي گروه : لبيد گفت. هشت از بين نخواهد رفتنعمت بدروغ گفتي، : فتعثمان گ
پس از چه . گرفت به خدا سوگند كه همنشين شما مورد اذيت وآزار قرار نمي! قريش

اين يكي از :  پديد آمده است؟ مردي از قوم گفتهنگام اين خصلت در ميان شما
ل و سوا. اند، از سخن او ناراحت مباش خرداني است كه از دين ما جدا شده بي

. جوابهايي كه بين عثمان و آن مرد رد و بدل گرديد، موجب ناراحتي آنان را فراهم آورد
. در نتيجة آن چشم عثمان سبز و كبود شدآن مرد بلند شد و سيلي بر چشم عثمان زد كه 
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ام به خدا سوگند تا زماني كه در  اي برادرزاده: وليد بن مغيره كه شاهد قضيه بود گفت
به خدا سوگند اگر : عثمان گفت. گرديدي دي گرفتار نميي، به چنين دربود پناه من مي

چشم سالم من به دردي گرفتار شود كه چشم ديگر من به آن مبتال گرديده است، براي 
من باعث خرسندي و سرافرازي است؛ چرا كه من در پناه كسي هستم كه از تو قدرت 

خواهد، او را در پناه  رد كه اگر ميسپس وليد بار ديگر به او پيشنهاد ك. بيشتري دارد
  1.خود جاي خواهد دارد، اما عثمان نپذيرفت

شجاعت و دالور مردي عثمان در مقابل نپذيرفتن درخواست وليد؛ بيانگر قوت ايمان 
بنابراين، وقتي عثمان از جهان . العاده به مزد و پاداش خداوندي است و عالقمندي فوق

اي دارد كه روان است؛ پس آن زن نزد  كه او چشمهچشم فرو بست، زني در خواب ديد 
 عمل ،آن چشمه:  فرمود� پيامبر اكرم. پيامبر خدا آمد و او را از اين خواب باخبر كرد

 نيز در معرض شكنجه و آزار قرار گرفتند؛ � ساير اصحاب و ياران پيامبر اكرم. 2اوست
ن و خويشاوندان خود به چرا كه آنان جواناني بودند كه با وجود مواضع سرسخت پدرا

 روي آوردند و آن را پذيرفتند و گرد شمع فروزان رسالت، � دعوت پيامبر اكرم
 تمام امتيازاتي كه در دوران جاهليت از آن برخوردار بودند زآنها ا. وار حلقه زدند پروانه

 و از آنجا كه شيفته و عالقمند مزد و پاداش الهي بودند، در معرض شكنجه قرار گرفتند
آري هر گاه ايمان وارد وجود انسان شود و با . و اذيت و آزار زيادي را تحمل نمودند

 رنجها و محروميتها رضايت ة هم كهآفريند و آن گاه آن در بياميزد، چنين شگفتيهايي مي
  .شوند الهي و رسيدن به بهشت را در بر دارند، آسان و پيش پا افتاده محسوب مي

 فقط به مردان منحصر نبود؛ بلكه قسمت بزرگي از شكنجه و اذيت و آزار دادن
شدند؛  شكنجه و آزار نيز متوجه زنان بود و آنان نيز به خاطر اسالم آوردنشان شكنجه مي

ني مومل و زنيره بچنانكه سرگذشت سميه بن خياط و فاطمه بنت خطاب و جاريه 
ي كه در راه خدا روميه و نهديه و دخترش و ام عبيس و حمامه مادر بالل و ديگر زنان

  3. قبالً بيان گرديد،شكنجه شدند
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 از جنگ در مكه و اهتمام به تربيت و سامان دادن  �فلسفه خودداري پيامبر اكرم
  اوضاع داخلي

مسلمانان عالقمند بودند كه ترتيبي اتخاذ گردد كه آنها از خودشان دفاع كنند و چنين به 
ر مقابل كافران، مسلمانان به ويژه جوانان جويانة مسلمانان د آيد كه موضع آشتي نظر مي

  .را خشمگين كرده بود
اي :  آمدند و گفتند� چنانكه عبدالرحمان بن عوف و يارانش در مكه نزد پيامبر اكرم

ايم ذليل و خوار  ما در دوران شرك با عزت بوديم ولي حاال كه ايمان آورده! پيامبر خدا
برخي از . 1ام، بنابراين، با اينان جنگ نكنيد شدهمن به گذشت فرمان داده : فرمود. ايم شده

اند و  پژوهشگران درصدد بررسي حكمت الهي در فرض ننمودن جنگ در مكه بر آمده
يابيم،  به آنچه در اين مورد دست مي: گويد  سيد قطب رحمه اهللا عليه مياز جمه استاد

به خداوند چيزي را يقين قطعي نداريم؛ چون اگر بگوييم قطعاً  هدف اين بوده است ، 
ايم كه  ايم كه فلسفه آن را براي ما بيان نكرده است و عواملي را سبب دانسته نسبت داده

  .ممكن است اسباب و عوامل حقيقي نباشند
پس وظيفة مؤمن در مقابل هر تكليفي يا هر حكمي از احكام شريعت، اين است كه 

ست و ما اين حكمت و اسباب را به مطلقاً تسليم شود؛ چون خداوند متعال دانا و آگاه ا
گوييم  گوييم و بر اين اساس مي صورت اجتهاد و در نتيجة بررسيها و تعليقات خود مي

داند و خداوند نيز آن  كه اينها فقط احتمال  هستند؛ چون حقيقت را كسي جز خدا نمي
  2.را براي ما مشخص نكرده و با لفظي صريح ما را ازآن آگاه ننموده است

  :توان به امور ذيل اشاره كرد ي ميله اسباب و حكمتهاي احتمالاز جم
 شايد علّت خودداري از كارزار و جنگ در مكه اين بوده است كه دوران مكي، - 1

دوران تربيت و آمادگي در محيط معيني براي افرادي و با شرايط خاص بوده است و 
 در اين منطقه زندگي يكي از اهداف تربيت در چنين محيطي، اين است كه افرادي كه

فرسا به آنان  نمايند، صبر و شكيبايي را فرا گيرند تا اگر احتماالً ظلم و ستمي طاقت مي
ساس تنهايي ننمايد و خيلي زود حوارد گردد، در برابر آن صبور و بردبار باشد و ا

عصباني نشود و آن وقت است كه اعتدال و ميانه روي در سرشت و حركت او به وجود 
                                                           

 .158، ص 1، ج  النبويه الصحيحهةالسير -1

 .714، ص 2، ج الظالل -2
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ديگر اينكه او چنان تربيت شود كه در نظام و قانون جامعه جديد تسليم فرمان . دآي مي
رهبري جديد شود و جز با دستور او، واكنش و حركتي انجام ندهد هر چند برخالف 
ميل و عادت او باشد و اين امر عاملي مهم و بنيادين در تربيت و آماده سازي شخصيت 

  .رفت  ميرعه مسلمان به شمامسلمانان صدر اسالم براي ايجاد جام
 در محيطي مانند محيط قريش كه عواملي همانند فخر فروشي و غرور از - 2

جويانه تأثير بيشتري داشت؛ چرا كه  گرديد، دعوت مسالمت امتيازات آنان محسوب مي
بخشيد و  اي از زمان، عناد و لجاجت آنها را شدت مي جنگيدن با آنان در چنين برهه

تقام جويانه معروف عرب ناي مانند جنگهاي ا  جنگهاي خونين تازهباعث پديد آمدن
شد كه نقشه  جويانه مي گرديد و بدين صورت اسالم از يك دعوت، وارد جنگي انتقام مي

  .گرفت و فكر اساسي آنان تحت الشعاع قرار مي
 دستور ندادن به جنگ و قتال به خاطر اين بود تا از ايجاد معركه و قتل و - 3

اي پرهيز شود؛ زيرا آنجا قدرتي نظامي وجود نداشت كه مومنان را   در هر خانهخونريزي
كردند بنابراين، اجازه دادن به جنگ  شكنجه كند؛ بلكه اولياي هر كس او را شكنجه مي
داد و آن گاه بر اسالم خرده  اي رواج مي در چنين محيطي قتل و خونريزي را در هر خانه

 تبليغات قريش نيز در .داشت، چنين گفتند از جنگيدن باز ميگرفتند و با آنكه اسالم  مي
به : گفتند  افكند، آن گاه مي موسم حج اين بود كه محمد ميان پدر و فرزند جدايي مي

دهد تا ارباب و آقايش  دهد تا پدر را به قتل برساند و برده را فرمان مي فرزند دستور مي
  .را به قتل برساند

دانست بسياري از  شايد به خاطر اين بود كه خداوند مي دستور ندادن به جنگ - 4
نمايند تا از  كساني كه دراوايل ظهور اسالم مخالف آن هستند و مسلمانان را شكنجه مي

دينشان برگردند، نه تنها در آينده از سربازان و لشكريان مخلص اسالم خواهند بود؛ بلكه 
  ز اينها نبود؟آيا عمر بن خطاب يكي ا. از رهبران آن خواهند شد

بيني عربي در   دستور ندادن به جنگ به خاطر اين بود كه نخوت وخود بزرگ- 5
داشت؛ به ويژه اگر افراد شرافتمند،   اي، آنها را به حمايت مظلومان وا مي محيط قبيله

  .گرفتند مورد ستم و اذيت قرار مي
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رت كند و از  راضي نشد كه ابوبكر كه مردي با شرافت بود، هج1چنانكه ابن دغنه
مكه بيرون رود بنابراين، به او پيشنهاد كرد كه در حمايت و پناه او در مكه باقي بماند 

  .طالب از همين قبيل بود هاشم در شعب ابي همچنين نقض عهدنامه محاصره بني
 دستور ندادن به جنگ و قتال به دليل تعداد اندك مسلمانان بود كه فقط در مكه - 6

 ساير نقاط جزيره عربي نرسيده بود يا اينكه به  بههنوز دعوت يامنحصر بودند؛ زيرا 
هاي ديگر در كشمكش داخلي قريش با  صورت پراكنده گسترش يافته بود؛ زيرا قبيله

پس . طرفانه اتخاذ كرده بودند برخي از فرزندانش تا رسيدن به نتيجة نهايي موضعي بي
نمودند، اين جنگ به كشته شدن  يدر چنين وضعيتي اگر مسلمانان اقدام به كارزار م

كشتند،  انجاميد، گرچه مسلمانان چندين برابر از آنها را مي مجموعة اندك مسلمانان مي
در . ماند رفت و شرك باقي مي شدند و اسالم از بين مي اما نهايتاً خودشان نابود مي

 و شيوه صورتي كه اسالم آيين جاوداني بود كه براي سامان بخشيدن دنياو آخرت مردم
  .زندگاني آنان نازل گرديده بود

شد كه به خاطر آن همة   از طرفي در آنجا چنان نياز مبرم و فوري احساس نمي- 7
اين امور ناديده گرفته شود و دستور جنگ صادر گردد و در مقابل اذيت كافران به دفاع 

بسته به جريان داشت؛ چرا كه دعوت وا) كه دعوت بود(برخاسته شود؛ چون امر اساسي 
بود و شخص او در حمايت شمشيرهاي بنوهاشم قرار ) محمد(شخصيت دائمي بزرگ 

شد، خطر قطع شدن،  داشت و هر دستي كه به قصد سوء به سوي رسول خدا دراز مي
كرد كه ايشان را از رساندن دعوت و  بنابراين، كسي جرات نمي. كرد آن را تهديد مي

ن آن از باالي كوه صفا و در اجتماعات عمومي اعالم كردن آن در مجالس قريش و اعال
باز دارد و يا او را زنداني كند يا به قتل برساند يا سخني را به زور به او تحميل نمايد تا 

  .آن را به زبان بياورد
نمود خداوند مسلمانان را  همة موارد ذكر شده، از حكمتهاي الهي بودند كه اقتضا مي

كي دستور دهد تابه صورت كامل تربيت و آماده شوند به خودداري از جنگ در دوران م

                                                           

 ابن دغنه مردي از دوران جاهليت بود كه ابوبكر را آن گاه كه قومش او را بيرون كردند و او -1

 .344، ص 2، ج  االصابهپناه داد،. خواست به حبشه هجرت نمايد مي
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و مسلمانان منتظر دستور فرماندهي بمانند تا در وقت مناسب به آنان فرمان جنگ بدهد 
  1.و اين گونه كار آنها خالصانه براي خدا و در راه او باشد

ا  از قرآن كريم، فقه منافع و مفاسد و كيفيت تعامل ب� اصحاب و ياران پيامبر اكرم
  :فرمايد خداوند مي. يش فرا گرفتنداين بينش را از خالل وضعيت موجود خو
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خوانند، دشنام ندهيد، پس آنان هم از روي  آنهايي را كه آنان به جز خدا مي«

  ».گويند عداوت و بدون علم خدا را ناسزا مي
 آموختند كه هر گاه رعايت نمودن � و اين چنين اصحاب و ياران پيامبر اكرم

و اين تربيتي . 2نجامد، ترك كردن آن مانعي نداردتري بي مصلحت به فساد و زيان بزرگ
اخالقي و ايماني است و آنان ثابت كردند كه مقام و منزلت آنان باالتر از اين است كه 

دانند و دلهايشان از معرفت خدا و تقدس او خالي و تهي  خرداني كه حقايق را نمي با بي
راي هميشه باقي است؛ يعني، علما بر اين باورند كه اين حكم ب. است، هم صدا گردند

حرمتي  هر گاه كافران از قدرت و سلطه برخوردار بودند، مسلمانان نبايد موجبات بي
كفار را به اسالم يا پيامبر يا خداوند فراهم آورند و يا نبايد عملي انجام دهند كه به ناسزا 

ي انجام گفتن مقدسات اسالمي منجر شود؛ چون اين كار به منزله تحريك ديگران برا
  3.گردد گناه محسوب مي

 سعي و م در اين دوران تما� با بررسي سيزده سال دوران مكي و اينكه پيامبر اكرم
تالش خويش را در تربيت و آمادگي و كاشتن مفاهيم ال اله اال اهللا در وجود مسلمانان 

 قبل از نماييم كه نبايد در آن شتابزدگي كرد و سپري نمود، اهميت اين عقيده را درك مي
رسيدن وقت مناسب اقدام نمود؛ پس عقيده نهالي است كه نياز به كاشتن و آبياري و 

                                                           

معالم  و 715-714، ص 2، ج في ظالل القرآن، محمد قحطاني با تلخيص مواردي از والء و البراءال -1
 .71-69، ص الطريق

 .325، ص 7، زحيلي، ج تفسير المنير -2

 .326 همان، ص -3
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اي ندارد و چه بجاست كه داعيان  نظمي در آن بهره مواظبت پيوسته دارد و شتاب و بي
 چون در برابر جاهليت ؛ درس و الگو بگيرند� راه خدا از روش تربيت پيامبر اكرم

چه جاهليتي كه در آينده ظهور خواهد كرد، هيچ كس گذشته و جديد و مدرن و 
نخواهد ايستاد جز مرداني كه دلهايشان با بشاشت و نور عقيده رباني در آميخته و 

  1.درخت توحيد در وجودشان ريشه دوانيده باشد
هاي آنان،  رسول خدا، يارانش را به كنترل نفس خويش و شكيبايي در مقابل خواسته

كرد تا  د تربيت يارانش را به عهده داشت و آنان را راهنمايي مياو خو. داد فرمان مي
پيوند خويش را با خداوند محكم نمايد و به وسيلة عبادت خدا، به او نزديك گردند و 

  :شد  مكي با چنين مفاهيمي نازل ميهاي دوران آيه
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نيمي از شب يا . بيدار بمان) از آن(اي جامه به خود پيچيده، شب را جز اندكي «

همراه با تأمل و (كمي از نيمه بكاه يا بر نيمة آن بيفزا و قرآن بخوان، خواندني 
  »). و شمرده شمردهدقت

دهد تا بخشي از شب را به   دستور مي� هاي نخست سوره مزمل به پيامبر اكرم آيه
نماز اختصاص بدهد و پيامبر را مخير نمود كه نصف شب و يا بيشتر از آن و يا كمتر از 

 و � بنابراين، نزديك به يك سال پيامبر اكرم. آن را به عبادت و نيايش مشغول شود
تالش آنان در طلب خشنودي او و . نمودند تا اينكه پاهايشان ورم كرد ين مييارانش چن

  : نگيني مسئوليت آنها كاست و فرموداجراي دستوراتش بر آنان رحم نمود و از س
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zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( (( (( ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu$$$$ œœ œœ££££ uu uuŠŠŠŠ ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ββββ rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

44 44 yy yyÌÌÌÌ óó óó[[[[ ££ ££∆∆∆∆       tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôôØØØØ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$####       
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tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####ρρρρ ââ ââ tt tt���� øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu$$$$ œœ œœ££££ uu uuŠŠŠŠ ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss%%%% $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè???? //// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ LL LL{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

99 99$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ #### ZZ ZZ$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz zz zzΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ #### \\ \\���� ôô ôô____ rr rr&&&& 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî 77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )20، مزمل(   � ‘‘‘‘§§
داند كه تو و گروهي از كساني كه با تو هستند، نزديك به دو  پروردگارت مي«

خدا است كه اوقات . ايستيد سوم شب يا نصف و يا يك سوم آن را به نماز مي
توانيد  داند كه شما نمي او مي. كند داند و دقيقاً تعيين مي شب و روز را مي

در (حساب آن را داشته باشيد، لذا بر شما بخشيد؛ پس آن مقدار از قرآن را 
داند كه كساني از شما بيمار   خدا مي.بخوانيد كه برايتان ميسر است) نماز
شوند و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا  مي

جنگند، لذا آن مقدار كه  ته ديگر در راه خدا ميكنند و دس در زمين مسافرت مي
نماز بگزاريد و . قرآن بخوانيد) در نماز شبانه(برايتان ممكن است و توانايي دارد 

هر خوبي و خيري را كه براي . الحسنه به خدا دهيد قرضزكات مال بدر كنيد و 
واهيد فرستيد، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خ ميخود پيشاپيش 

  ».از خدا آمرزش بخواهيد؛ چرا كه خدا آمرزگار و مهربان است. يافت
آزمودن آنها در ترك رختخواب و مقاومت در برابر خواب و آنچه انسان به آن تمايل 

كوشي تربيت شوند و از بند هواها و  دارد، براي اين بود تا بر اساس پايداري و سخت
 رهبري و راهنمايي انسانها  بر عهده گرفتن زمام گونه براياميال نفس آزاد گردند و اين

در جهان آماده شوند؛ چون براي چنين وظيفة مهمي آنها بايد از آمادگي روحي وااليي 
خداوند آنان را براي حمل رسالت خويش انتخاب نموده و به عنوان . برخوردار باشند

  .امانتداران دعوت خويش برگزيده بود
شدند تا امور مهم و بزرگي را  ريخ بر اين اساس تربيت ميمومنان در اين مرحله از تا

در دعوت مردم به توحيد و رهايي آنان از شرك به عهده بگيرند و حقا كه دعوت مردم 
به يكتاپرستي و رهايي آنان از بند شرك وظيفة بزرگي است كه كساني كه بر انجام آن 

  : باشندتوانا خواهند بود كه داراي اين صفت

� 44 44’’’’ nn nnûûûû$$$$ yy yyffff tt ttFFFF ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®5555 uu uu‘‘‘‘ $$$$ ]] ]]ùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYèèèè yy yyϑϑϑϑ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ �   
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  )16سجده، (  
  ».خوانند گيرد، خدا را از روي بيم و اميد مي پهلوهايشان از خوابگاه فاصله مي«

مل چنين أخداوند نيز نماز خواندن و قرآن خواندن در شب را همراه با دقت و ت
  :توصيف نموده است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ss ssππππ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©©$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ \\ \\↔↔↔↔ ôô ôôÛÛÛÛ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% �   ) ،6مزمل(  
  ».تر و پابرجا است عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر و نيروبخش«

كه  شود، در آن وقت  پس عبادت شبانه و قرآني كه شب هنگام با تدبر تالوت مي
را فرا گرفته است، مؤثرتر اند و آرامش و سكون شب، همه جا  مردم آرام گرفته و خواب

كشند و به دور از وابستگيهاي  است؛ چون در اين وقت مردم از كارهايشان دست مي
پردازند و با اين كار آمادگي الزم براي  دنيا و كارهاي روز به ذكر و مناجات مي

  .شود فراگرفتن وحي الهي محقق مي

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO �   ) ،5مزمل(  
  ».گيني را بر تو نازل خواهيم كردما سخن سن«

بعدها اثر اين آمادگي دقيق در مسلمانان . مراد از سخن سنگين، قرآن كريم است
صدر اسالم و توانايي آنان براي برعهده گرفتن مسئوليت جهاد و تأسيس حكومت در 

نان براي اقامة مدينه آشكار گرديد و نيز در اخالص عميق آنها براي اسالم و جانفدايي آ
  1.اسالم در جهان و نشر آن ميان جهانيان نماد پيدا كرد

كوشيد تا يارانش را با  پيامبر خدا به جبهه داخلي توجه كامل داشت و به شدت مي
اي قوي  اي قوي كه سستي و ضعف در آن راهي ندارد، تجهيز نمايد و اين انگيزه عقيده

 را براي دفاع و تحمل شكنجه و آزار در راه با قدرتي روحي و معنوي بلند بود كه آنها
  .نمود دعوت وادار مي

اي بودند كه حمالت رواني دشمن  هم پيوستهه مسلمانان صدر اسالم پيكرة واحد و ب
گونه تأثيري نداشت و اين به هم پيوستگي از راه ايجاد اخوت و برادري  در آنان هيچ

در راه خدا و رابطه اخوت ديني در بين مسلمانان به وجود آمده بود و نسبت برادري 
مسلمان . دين اسالم، باالتر از نسبت خويشاوندي و فاميلي و روابط نسبي و سببي بود
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398 الگوي هدايت

صدر اسالم با ارزشهاي واالي برادري كه بر اساس محبت و دوستي و ايثار و ايمان 
ي ن حضرت مسلمانان را به برادرآ. نمودند شكل گرفته بود، زندگي خويش را سپري مي

و همكاري و گره گشايي از مشكالت يكديگر و فقط براي خشنودي خداوند نه به قصد 
  .نمود اينكه طرف مقابل، روزي جبران خواهد كرد، تشويق مي

اين مبادي و اصول ارزشهاي اخالقي، راز استمرار برادري اسالمي و يكپارچگي و 
  1.انسجام جامعه اسالمي بود

كساني كه با هم به  « :قل از پروردگارش فرمودپيامبر خدا در حديثي قدسي به ن
شوند، روز قيامت بر فراز منبرهايي از نور خواهند نشست كه  خاطر من دوست مي

  2».برند پيامبران و شهدا به آنان رشك مي
اخوت و برادري صادقانه، معيار و مقياس ارزش اعمال قرار گرفت و محبت در راه 

  . نزد خدا از برترين درجات برخوردار بودخدا از بهترين اعمال شمرده شد كه
آن حضرت نيز مسلمانان را از اينكه اين پيوند ضعيف و سست گردد، برحذر داشته 

زند، نيز بيان نموده و فرموده  ترين عاملي را كه به برادري اسالمي ضربه مي است و مهم
  ».برادر باشيدحسد نورزيد و به يكديگر پشت و قهر نكنيد و با تمام انسانها «: است 

پيامبر خدا براي استحكام اوضاع داخلي، اعالم نمود كه همه افراد جبهه با يكديگر 
برابر هستند و به آنها آزادي بخشيد تا در برابر جنگ رواني كه متوجه اين جبهه بود، 

ه  به آنها آزادي داده بود بنابراين، آنها آزادانه وارد اين جامع� آري، پيامبر اكرم. بايستند
شدند و در داخل اين جامعه از آزادي انديشه و بيان برخوردار شدند و آزادانه نظر خود 

  .داشتند را بيان مي
 مساوات و برابري بين حاكم و رعيت و ثروتمند و فقير و ساير � آري محمد

قشرهاي جامعه را به ارمغان آورد و اين اصل بزرگ تأثير بزرگي در وجود پيروان محمد 
نمودند و متحد و   ميبتان را چنان تربيت نمود كه باهمديگر دوستي و محگذاشت و آن

 قدرت از اين اصل منمودند و با تما يكپارچه بودند و جان خويش را فداي يكديگر مي
پيامبر خدا، به خاطر رنگ و مليت ونسبت ميان مردم تفاوتي قايل نبود و . كردند دفاع مي

اعث اختالف و تفاوت در حقوق و وظايف يا عبادتها اختالف در نسبها، مليتها و رنگها ب
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بنابراين، همه در برابر خداوند يكسان بودند و هنگامي كه اشراف مكه از . گرديد نمي
 خواستند تا براي آنان مجلسي غير از مجلس بردگان و ضعيفان ترتيب � پيامبر اكرم

 اين � رند، پيامبر اكرمدهد تا آنها و بردگان و ضعيفان در يك مجلس كنار هم قرار نگي
موضوع را براي آنان يادآوري نمود كه همه آنان از فقير و يا غني در فرا گرفتن وحي و 

كفار و سران مكه از اينكه در يك مجلس با . مند شدن از هدايت، برابر هستند بهره
 اين كه خداوند چنان؛شمردند بنشينند، ابا ورزيدند بردگان و كساني كه آنها را ناتوان مي

  :آيه را نازل فرمود

� ÷$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 || ||¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ææ ææηηηη −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? xx xx8888$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ôô ôô tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== xx xx���� øø øøîîîî rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt7777 ùù ùù==== ss ss%%%%  tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ WW WWÛÛÛÛ ãã ãã���� èè èèùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 44 44 !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 #### ·· ··‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ xx xxÞÞÞÞ%%%% tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uu$$$$ ßß ßß     44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèVVVVŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ (( ((####θθθθ èè èèOOOO$$$$ tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ && && !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$%%%% xx xx.... ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ oo ooννννθθθθ ãã ãã____ ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš šš[[[[ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// ÜÜ ÜÜ>>>>#### uu uu$$$$ ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ $$$$ ¸¸ ¸¸)))) xx xx���� ss ss???? öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ �   

  )29 - 28، كهف(  
پرستند و به فرياد  با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي«

طلبند و چشمانت از ايشان براي جستن زينت  خوانند و تنها رضاي او رامي مي
حيات دنيوي بر نگردد و از كسي فرمان مبر كه دل او را از ياد خود غافل 

) همه(ان گشته است و كار و بارش ايم و او به دنبال آرزوي خود رو ساخته
بگو حق همان چيزي است كه از سوي پروردگارتان . افراط و تفريط بوده است

خواهد  خواهد ايمان بياورد و هر كس كه مي است، پس هر كس كه مي) آمده(
ايم كه سرا پردة آن، آنها  كافر شود، ما براي ستمگران آتشي را آماده كرده) بدان(

با آبي ) كه آب(فرياد برآورند ) در آن آتش سوزان(د و اگر گير را در بر مي
كند، چه بد  ها را بريان مي رسند كه چهره همچون فلز گداخته به فريادشان مي

  »!.اي و چه زشت منزلي نوشابه
حتي وقتي پيامبر خدا از ابن ام مكتوم كه نابينا بود، روي برگرداند و مشغول گفتگو 

  .، خداوند او را به شدت مورد سرزنش قرار دادبا بعضي از اشراف مكه بود
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دعوت آن حضرت به همكاري مادي و معنوي بين مسلمانان تا ارتباط بين افراد فقير 
 افراد فقير ،و ثروتمند گسترده گردد و افراد قوي به ياري ضعيفان بپردازند و ثروتمندان

 در � مبر اكرمترين روشهاي پيا را مورد مهر و توجه قرار دهند، يكي از بزرگ
يكپارچگي و انسجام بخشيدن به جامعه اسالمي و تقويت اوضاع داخلي آن بود و همين 
امر جامعه اسالمي را منسجم و استوار قرار داده بود بدين صورت پيامبر خدا تمام سعي 
. و تالش خويش را براي راه نيافتن جنگ رواني به صفوف مسلمانان به كار گرفته بود

هايي كه رهبران   اسالم بسان صخرة بزرگي بودند كه تمام تالشها و برنامهمسلمانان صدر
  1.نتيجه ماند گرفتند، بي مكه براي از بين بردن آن به كار مي

  
  � تأثير قرآن كريم در باالبردن معنويات اصحاب و ياران پيامبر اكرم

ه چون حمايت قرآن از مؤمنان از يك طرف و تهديد قرآن، كافران را به عذابي ك
آمد و از طرفي ديگر، تأثير بزرگي در باالبردن  اي سنگين بر كافران فرود مي اسلحه

 در دو مورد نماد � دفاع قرآن از اصحاب و ياران پيامبر اكرم. معنويات اصحاب داشت
  :كرد پيدا مي
 اينكه رسول خدا را دستور به رعايت و برخورد مناسب و استقبال گرم از :اول

و ايشان را به خاطر اتخاذ برخي مواضع كه در آن به خاطر مشغوليت به داد  اصحاب مي
  .كرد دعوت، به تعدادي از اصحاب و يارانش توجه نكرده بود، سرزنش مي

هايي   بيان مثالها و داستانهايي از امتهاي گذشته و پيامبرانشان و بيان اذيت و آزار:دوم
ب دلگرمي و شكيبايي اصحاب گرديد، موج كه از جانب قومشان بر آنان وارد مي

  . گرديد مي
 قرآن از بيان اين امور اين بود تا آنها شكيبايي ورزند و آنچه را كه در راه خدا هدف

شوند، دشوار نپندارند و نيز قرآن با ستودن برخي از كارهاي اصحاب و  با آن مواجه مي
ن به عذاب، آنها نويد دادن آنان به پاداش هميشگي و پايدار بهشت و تهديد دشمنانشا

  2.نمود راتشويق مي
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401  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

ا در مسجد با اصحاب مستضعف وقتي پيامبر خد: براي تشريح مورد اول بايد بگوييم
نشست،  هه غالم صفوان ابن اميه و صهيب و امثال آنها مييخباب، عمار و ابن فك: مانند

  .گرفتند قريش آنان را به باد مسخره مي
 ياران محمد هستند؛ سپس اينها: گفتند گر ميديكافران با حالتي تمسخرآميز به يك

آيا از بين اين همه مردم، خداوند حق و هدايت را به اينان داده است؟ اگر : گفتند مي
گرفتند و خداوند اين  بود، اينها بر ما پيشي نمي آنچه محمد آورده است امري شايسته مي

  1.داد امور را به آنان اختصاص نمي
 با بيان اين موضوع كه رضايت پروردگار نسبت به برخي خداوند به مسخرة كافران

از بندگانش بستگي به مقام و جايگاه آن بنده در دنيا ندارد، پاسخ داد و به پيامبرش 
، كوشند تا از اهميت اين اصحاب مستضعف بكاهند تأكيد نمود كه ازسخن كافران كه مي

  :فرمايد متأثر نشوند؛ چنانكه مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ãã ãã���� ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍοοοο44 44ρρρρ yy yy‰‰‰‰tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ cc cc ÅÅ ÅÅ´́́́yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////$$$$|| ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ////$$$$|| ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠãã ãã���� ôô ôôÜÜÜÜ tt ttGGGG ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèètt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθàà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&&      ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 33 33 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ šš ššÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù íí ííΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn====yy yy™™™™ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( (( || ||====tt ttGGGG xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§����9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### LL LL þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ 

77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO zz zz>>>>$$$$ ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθàà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )54-52، انعام( � ‘‘‘‘§§
مران كه سحرگاهان و شامگاهان خداي را به فرياد ) از پيش خود(كساني را «
او است نه حساب ايشان بر تو است و نه ) تنها رضاي(خوانند و منظورشان  مي 

  ». ستمگران خواهي بودةان است، اگر آنان را براني از زمرحساب تو بر آن
آيا اينان همان كسانيند كه : ايم تا بگويند  برخي ديگر آزمودهاين چنين برخي را با

خداوند از ميان ما برايشان منت نهاده است؟ آيا خداوند، سپاسگزاران را بهتر 
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خداي !  بديشان بگو درودتان بادهر گاه مؤمنان به آيات ما به پيش تو آمدند،. شناسد نمي
شما بر خويشتن رحمت واجب نموده است كه هر كس از شما از روي ناداني دچار 

؛ )پذيرد خداوند عذر تقصير او را مي(لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه كرد و اصالح كرد 
  ».چرا كه آمرزگار و مهربان است

هميت و جايگاه و ارزش اصحاب و اين گونه خداوند عالوه بر اينكه براي پيامبرش ا
كوشيدند به آنان توهين كنند  زدند و مي دانستند يا خود را به ناداني مي را كه كافران نمي

 را نيز از طرد نمودن برخي اصحاب باز داشت و به او دستور � بيان نمود؛ پيامبر اكرم
آنها را مژده دهد كه داد تا با آنان برخورد شايسته داشته باشد و نيز به او فرمان داد كه 

با اين وصف، روحية اين گروه بعد از اين . آمرزد خداوند گناهانشان را بعد از توبه مي
آري آنها از اين . دلداري و ستايش الهي در مورد اذيت و آزار كافران چگونه خواهد بود

  1.گردند اند، شادمان مي اذيت و آزار كه به سبب آن به اين مقامهاي بزرگ دست يافته
دهد و اين  سپس خداوند در آياتي كه پيامبرش را مورد مالمت و سرزنش قرار مي

 از او  �سرزنش به خاطر مردي فقير و نابينا از اصحاب بود كه فقط يك بار پيامبر اكرم
روي بر تافت و پاسخ پرسش او را نداد؛ چون مشغول دعوت دادن برخي از اشراف مكه 

  2.بود
  : فرمودنازلخداوند اين آيات را 

� }} }}§§§§ tt tt6666 tt ttãããã ## ##’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ss ss9999 ## ##’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã���� ©© ©©.... ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ yy yyèèèè xx xx����ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù ## ##““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 33 33““““ ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ss???? 

∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& 44 44’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩∪∪∪∪ 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤SSSS nn nn==== ss ss???? �   )10 - 1، عبس(  
داني  تو چه مي. چهره درهم كشيد و روي بر تافت، از اينكه نابينايي پيش او آمد«

شايد او خود را پاك و آراسته سازد يا اينكه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند، 
پردازي، چه  آوري و مي تو بدو روي ميداند،  نياز مي اما آن كس كه خود را بي
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اما كسي كه شتابان و ! گناهي بر تو است اگر او خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد؟
  ».شوي آيد و از خدا ترسان است، تو از او غافل مي مشتاقانه نزد تو مي

به راستي كه در دعوت حق هيچ زمينه و مجالي براي امتيازات نژادي يا ثروت و مقام 
كن كردن غرور و خودخواهي و بيان اينكه  ندارد؛ بلكه دعوت حق براي ريشهوجود 

 بر اساس مطالب ذكر . آمده استانسانها از نظر نسب يكي هستند و با يكديگر برابرند،
 خلف و استقبال ننمودن از ابن ام مكتوم كه فردي  بني به اب� شده و توجه پيامبر اكرم

خطاب قرار دادن خدا به پيامبر با اسلوبي شديد پي توان به علّت اصلي  ضعيف بود، مي
 1 مكتوم در ميزان حق بر ميليونها فرد همچون ابي بن خلف ملعون امبرد؛ پس ابن
اين داستان حاوي درسها و اندرزهايي بود كه مسلمانان صدر اسالم از آن . برتري دارد

آنچه بر داعيان الزم . ترين اين درسها توجه به مؤمنان است استفاده نمودند كه از مهم
ن و آ ذكر اين داستان در قر.است، رساندن پيام الهي است و هدايت بر عهدة آنان نيست

 دليلي بر حقانيت محمد است؛ چون اگر ايشان پيامبر � ابالغ آن از جانب پيامبر اكرم
وانايي ايشان ت ساخت و اگر نمود و مردم را از آن با خبر نمي نبود، اين حادثه را پنهان مي

هايي كه در مورد قصه زيد و  نمود يا آيه كتمان وحي را داشت، يقيناً اين آيه را پنهان مي
  .نمود  نازل شده است، را پنهان مي2زينب بنت جحش

دوم دفاع قرآن كريم از اصحاب در راستاي كاستن از دشواريها و آسان نمودن براي 
 نوع خود رسد، در ؛ آزاري كه به شما ميادد قرآن آنان را اين گونه دلداري مي. آنها بود

داستانهايي كه از . تر از آن رخ داده است نظير نيست؛ بلكه قبالً نظير آن و حتي سخت بي
 سخن  �زندگاني پيامبران در قرآن كريم از زمان نوح، ابراهيم، موسي و عيسي

ا در وجودشان  را پايدار و روح جان فدايي و بردباري به خاطر دين رانمانلگويد، مس مي
نمود و الگوها و خصلتهاي نيك و پسنديده را از زمانهاي گذشته برايشان بيان  تثبيت مي

ترين راهكارها در ميدان تبليغات و تربيت و تعليم و روابط  نمود كه اين از موفق مي
بنابراين، داستانهاي قرآني حاوي بسياري از عبرتها، پندها و مثالها . عمومي است

هاي قرآن در آسان نمودن و كاستن از رنجهاي اصحاب ياران  يكي از شيوه. باشند مي
 و دفاع از آنان، اين بود كه آنان و اعمال نيك آنان در قرآن كريم، كه تا � پيامبر اكرم

                                                           

 .167، ص 1، ج  النبويه الصحيحهةالسير -1

 .54، ص 7، ج القاسمي - 316، ص 1 ، جتفسير ابن عطيه -2
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مثالً وقتي ابوبكر صديق هفت نفر از . شد شود، ستايش مي روز قيامت تالوت مي
ز شكنجه و عذاب برهاند، قرآن او را ستايش اصحاب را خريد و آزاد كرد تا آنان را ا

جويي  كرد، نكوهش و عيب نمود و از اميه بن خلف كه بالل بن ابي رباح را شكنجه مي
پس قرآن با دستور اخالقي خود اصول و مبادي پاداش و عذاب را ارائه نمود و . كرد مي

ق و پربار داشت و مؤمنان را تشويق نمود و مخالفان را بيم داد و اين امر مفهومي عمي
كافران را كه ترديد داشتند، افزايش كرد و اندوه و رنج  راه را براي صحابه روشن مي

  :گويد داد؛ قرآن در اين باره مي يم
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>> >>‰‰‰‰ tt ttnnnn LL LL{{{{ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ ## ##““““ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏGGGG öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô`̀̀̀uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 

tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ �   )21 - 14، ليل(  
. كشد شود و زبانه مي ور مي دهم كه شعله من شما را از آتش هولناكي بيم مي«

همان كسي كه حق ) انسانها(ترين  سوزد مگر بدبخت شود و نمي بدان داخل نمي
كند وليكن  نمايد و به آيات آسماني پشت مي و حقيقت را تكذيب مي

آن كسي دارايي خود را . از آن بدور داشته خواهد شد) انسانها(پرهيزگارترين 
ي ندارد تا نعمت هيچ كس بر او حق نعمت. خويشتن را پاكيزه بدارددهد تا  مي

جزا داده شود؛ بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش 
  ».باشد، قطعاً راضي خواهد بود و خشنود خواهد شد مي

رغم تمسخر  و قرآن، ثبات و پايداري هيئت مسيحيان نجران را نيز بر اسالم علي
عالم نمود؛ در مورد كافران و تالش آنان در راستاي بازداشتن از اسالم، جاودانه ا

  :تي نازل شد و خداوند متعال فرمودمسيحيان آيا
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  )55 - 52 ،قصص(  
. آورند كساني كه پيش از نزول قرآن، برايش كتاب فرستاديم به قرآن ايمان مي«

بدان باور داريم؛ چرا كه : گويند  شود، مي هنگامي كه قرآن بر آنان خوانده مي
ما پيش از نزول قرآن هم . است) نازل شده(حق بوده و از سوي پروردگارمان 

شوند به سبب   اجر و پاداش داده مير كه دو باآنان كسانيند. ايم مسلمان بوده
دارند و از آنچه بديشان  اند و بديها را با نيكيها از ميان بر مي اينكه شكيبايي كرده

  ».بخشند كنند و مي ايم، خرج مي عطاء كرده
ني، اصحاب را به پاداش بزرگ و به نعمت پايدار و هميشگي آهاي قر همچنين آيه

اند، سزاوار  شكيبايي خود و آزارهايي كه در راه خدا متحمل شدهبهشت كه بر اثر صبر و 
داد تا آنها را تشويق نمايد كه راه دعوت را بدون توجه به آنچه از  باشند، مژده مي آن مي

يابند، ادامه دهند؛ زيرا پيروزي و موفقيت نهايي آن گونه كه  شنوند و مي دشمنان مي
ه آنان بود؛ چنانكه قرآن يان داشته بود، متعلق بن بآ به آنها گفته و قر� پيامبر اكرم

  :گويد مي
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ââ ââ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$   )52 - 51، غافر(   � ####$$
در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهي  ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را«

آن روزي كه عذرخواهي . كنيم دهيم و دستگيري مي خيزند، ياري مي به پا مي
رساند و نفرين بهرة آنان خواهد بود و سراي بد  ستمگران بديشان سود نمي

  ».اهد بوداز آن ايشان خو) دوزخ(
  :نمايد  آنان را اين گونه بيان ميهمچنين فضيلت تمسك آنان و ايمان
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دارند واز  خوانند و نماز را بر پاي مي را مي) قرآن(كساني كه كتاب خدا «

آنان چشم . نمايند ايم، پنهان و آشكار بذل و بخشش مي چيزهايي كه بديشان داده
رود تا  گردد و از ميان نمي نميرونق  اند كه هرگز بي اميد به تجارتي دوخته

خداوند اجرشان را به تمام و كمال بدهد و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد؛ 
  ».چرا كه خدا آمرزگار و سپاسگزار است

خداوند متعال نيز فضيلت تمسك به عبادت الهي را با وجود اذيت و شكنجه و 
  :صبر بر آن را چنين بيان كرده استهمچنين پاداش 
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ss ssππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 33 33 ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ®® ®®ûûûû uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm �   )10 - 9 ،زمر(  
يا كسي كه در اوقات شب ) آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم بهتر است(«

از ) خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي سجده
گردد؟  گار خود را خواستار ميدارد و رحمت پرورد عذاب آخرت به دور مي

تنها ) هرگز(نند برابر و يكسانند؟ دا دانند با كساني كه نمي آيا كساني كه مي: بگو
اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان : بگو. گيرند مندان پند و اندرز ميخرد

زمين . شود كساني كه نيكي كنند در همين جهان بديشان نيكي مي. بپرهيزيد
خداوند وسيع و فراخ است، قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال 

  ».شود ده ميو بدون حساب دا
 سختيها و دشواريهاي راه دعوت را براي اصحاب ،قرآن كريم با روشهاي متعدد

كرد و آنان را براي مقابله با  كاست و از آنها دفاع مي نمود و از رنجهاي آنان مي آسان مي
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ها و  انگيخت و به دليل اين اسلوب حكيمانة قرآن بود كه دسيسه جنگ رواني بر مي
هاي مشركان  آري، همة روشها و نقشه. گذاشت در دلهاي آنان اثر نميهاي آنان،  شكنجه

 و اصحابش در برابر عقيدة درست و برنامة سالمي كه با � در راه مبارزه با پيامبر اكرم
  .دلهاي مسلمانان صدر اسالم در آميخته بود، نابود گرديد و از بين رفت

  
  اسلوب گفتگو

 اثري  �از بين بردن اثر دعوت پيامبر اكرمهاي گوناگون مشركان براي  وقتي شيوه
ترين فرد نسبت به فن جادوگري و كهانت و شعرگويي دعوت  نبخشيد، آنان از آگاه

 برود و با او سخن بگويد و پاسخ او را بشنود؛ چرا كه آنان � نمودند تا نزد پيامبر اكرم
نان را مورد نقد قرار  جماعت آنان را پراكنده نموده و دين آ� معتقد بودند پيامبر اكرم

 آمد � عتبه نزد پيامبر اكرم.  فرستادند � آنان عتبه بن ربيعه را نزد پيامبر اكرم.داده است
  . سكوت اختيار نمود� تو بهتري يا عبدالمطلب؟ پيامبر اكرم! اي محمد: گفت و

كه تو اند  كني كه اينها از تو بهتراند، پس اينها خداياني را پرستيده اگر گمان مي: گفت
كني كه تو از آنها بهتر هستي، پس سخن بگو تا  گيري و اگر گمان مي بر آنها خرده مي

ات را بشنويم؛ چرا كه كسي را سراغ نداريم كه بيشتر از تو موجبات بدبختي قومش  گفته
اي و بر دين  اي و ما دچار تشتت نموده  كرده تو گروه ما را پراكنده. را فراهم آورده باشد

اي تا جايي كه شايع شده  اي و در ميان عربها ما را رسوا نموده و عيب گرفتهما خرده 
به خدا سوگند چيزي باقي نمانده است كه ما . در قريش كاهني ظهور كرده است: است 

  .با شمشير در مقابل هم قرار بگيريم و يكديگر را نابود كنيم
كنيم تا اينكه  وري ميآ اگر فقير و ناداري، براي تو از اموال خود جمع! اي مرد

ثروتمندترين مرد قريش گردي و اگر نياز به زن داريد هر كدام از زنان قريش را كه 
:  فرمود� آن گاه پيامبر اكرم. آوريم ده تا را به ازدواج تو در مي. خواهي انتخاب كن مي
  :ها را تالوت نمود بر خدا اين آيهپيام. بلي:  حرفهاي تو تمام شده است؟ گفتآيا

� $$ $$ΟΟΟΟmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

$$$$ ºº ººΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   ) ،3 -1فصلت(  
  تا اينكه به اينجا رسيد كه

� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ tt tt���� ôô ôôãããã rr rr&&&& öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 èè èè???? öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 77 77ŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO uu uuρρρρ �   
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  )13فصلت، (  
كتابي است كه . گر مهرورز نازل شده استشاين كتابي است كه از طرف خداوند بخشاي«
قرآن كه به زبان عربي است، براي قومي كه اهل ) يعني(هاي آن تفصيل و تبيين شده است  آيه

اي همچون صاعقه عاد و  دانش باشند، آمده است؛ اگر رويگردان شدند بگو شما را از صاعقه
  ».ترسانم ميثمود 

 اين آنها وقتي نتيجة.  نزد قريش برگشت� عتبه بعد از اتمام سخنان پيامبر اكرم
گوييد،  كردم شما به او مي هيچ چيزي را كه فكر مي: گفتگو را از او پرسيدند، گفت
  1.بلي: پاسخ تو را داد؟ گفت:  گفتند.نگذاشتم مگر اينكه به او گفتم

چه خبر : وقتي عتبه نزد آنها نشست گفتند: است و در روايتي از ابن اسحاق آمده
. ام اي شنيدم كه هرگز مانند آن را نشنيده به خدا سوگند گفته: گفت! داري اي ابا وليد

اي گروه قريش از من اطاعت كنيد و به اين ... سخنانش شعر و جادو و كهانت نيست 
و شنيدم، ا كه من از به خدا سوگند سخني. مرد اجازه دهيد تا به كار خويش ادامه دهد

 اگر عرب بر او چيره شوند، شما توسط ديگران از شر او .خبر بزرگي خواهد داشت
شويد و اگر او بر عربها پيروز شود، پادشاهي و قدرت او براي شماست و  راحت مي

گفتند به خدا سوگند كه تو را با .ترين مردم خواهيد بود وسيلة او خوشبخته شما ب
ي من است و شما نيز هر عملي كه دوست داريد؛ أاين ر: گفت. استرده زبانش جادو ك
  2».انجام دهيد

  
  درسها و اندرزها

اي در مورد اينكه ايشان از پدر و پدر بزرگش   آن حضرت وارد مباحث حاشيه-الف
ماند  پرداخت، ازهدف خود باز مي برتر است و غيره نگرديد؛ چرا كه اگر به اين قضيه مي

  . عتبه پيام خويش را برساندتوانست به و نمي
 مشغول درگيري با پيشنهادهاي فريبنده نگرديد و به خاطر اتهامهايي كه به او –ب 
غير ! اي ابا وليد:  خشمگين و ناراحت نگرديد؛ بلكه مؤدبانه به عتبه گفت ،داشت روا مي

   سختي ديگر نداري؟از حرفهايي كه گفتي،

                                                           

 .69-68، ص 3، ابن كثير، ج البدايه و النهايه -1

 .294، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -2
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هاي فوق براي تالوت، بيانگر   و انتخاب آيه پاسخ پيامبر خدا، قاطع و صريح بود–ج 
ها قضاياي مهم و اساسي بيان شده است از جمله  حكمت ايشان است؛ چون در اين آيه

اينكه قرآن از جانب خدا فرو فرستاد شده است؛ بيان موضع كافران و رويگرداني آنان؛ 
آفريننده يكي  و اينكه او يك انسان است؛ بيان اين موضوع كه � وظيفة پيامبر اكرم

است كه آفرينندة آسمانها و زمين است؛ همچنين از تكذيب امتهاي گذشته و عذابي كه 
صاعقة : اي مانند  به آنها رسيده است، سخن به ميان آمده است و نهايتاً قريش به صاعقه

  1.اند عاد و ثمود تهديد شده
ي كه در راه كسب چه بسا داعيان: رشدن داعي در دام مال، مقام و زن خطر گرفتا–ح 

هاي مختلف مبالغ هنگفتي به داعيان راه  همواره به شيوه. اند  مال و ثروت سقوط كرده
شود تا دست از دعوت خود بردارند و كساني كه در برابر فريبندگي مال  خدا پيشنهاد مي

 و  استو ثروت پايداري نشان بدهند، حقا كه رسول خدا را سرمشق خودش قرار داده
 است كه در حركت، گفتارها و كارهايش، فريفتة يداعي رباني كس. اند دا نمودهبه او اقت

ش اش به خاطر آن است، فرامو اين امور نگردد و هدف وااليي را كه مرگ و زندگي
  :فرمايد ننمايد؛ چنانكه قرآن مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ ’’’’ ÅÅ ÅÅ5555 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèΣΣΣΣ uu uuρρρρ yy yy““““$$$$ uu uu‹‹‹‹ øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ yy yyϑϑϑϑ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω 
yy yy7777ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( (( yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> óó óó¡¡¡¡ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )163 - 162: انعام (   � ####$$

.  زيستن ومردن من از آن خداست كه پروردگار جهانيان است،بگو نماز، عبادت«
ام و من اولين مسلمان  خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده

  ».هستم
زيان بارترين فتنه براي مردان در امت «: ن، رسول خدا فرموده استرد زنااما در مو
  2».باشند من، زنان مي

منظور از اين زنان، زناني هستند كه مانع شوهر از دعوت و جهاد گردند و يا زنان 
زن در هر يك . فاسدي كه توسط دشمنان، دامهايي براي مسلمانان به ويژه داعيان بشوند

  .شود ود، فتنه و خطر بزرگي براي دين محسوب مياز مواضع مذكور ظاهر ش

                                                           

 .75، شامي، ص معين السيره -1

 .138، ص 5، ج صحيح الجامع الصغير -2
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دهند كه اگر فعالً توانايي ازدواج  بنابراين، قريش زنان خود را به پيامبر اكرم ارائه مي
آري . با يكي از آنها را ندارد، ده تا از زنان زيباي قريش را به عنوان همسر انتخاب نمايد

اند، از خطر شمشيرهاي برهنه  رديدهخطر زناني كه از مسير مستقيم و هدايت منحرف گ
پس بايد داعيان اسالم به سرور انسانيت، اقتدا نمايند و همواره اين سخن . 1بيشتر است
  :را به خاطر داشته باشند كه فرموديوسف 

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ßß ßß ôô ôôffff ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt==== yy yymmmm rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ ss ss????  ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã 

££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ÜÜ ÜÜ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ää ää.... rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ zz zz>>>>$$$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 

tt tt∃∃∃∃ uu uu$$$$ || ||ÇÇÇÇ ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )34 - 33، يوسف(  � ####$$
زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان ! پروردگارا«

آورم و   را از من باز نداري بدانان روي مينگ ايشانرخوانند و اگر ني فرامي
پروردگارش دعاي او . گردم شوم و آن وقت از زمره نادانان مي مرتكب گناه مي

خداست كه شنواي آگاه  تنها. را اجابت كرد و كيد و مكرشان را از او بازداشت
  ».باشد مي

دي بود كه ياران العمل رسول خدا، شديداً متأثر شد و اين تأثير تا ح  عتبه از عكس–خ 
عتبه قبل از اينكه او سخني بگويد، سوگند خوردند كه عتبه تحت تأثير قرار گرفته است و آنان 

 �رسيدند؛ بلكه عتبه از آنان خواست تا پيامبر اكرمنتنها به مقصود خويش  با فرستادن عتبه نه
  2.را در راستاي تبليغ اهداف و مقاصدش، آزاد بگذارند

 و عتبه رخ داد، گوش فرا دادند و � ، به آنچه بين پيامبر اكرمياران رسول خدا: س
پس اين .  بودند� شاهد رد كردن و نپذيرفتن پيشنهادهاي عتبه از جانب پيامبر اكرم

درسي تربيتي بود كه با آن انس گرفته بودند و از آن پايداري و تمسك به عقيده و 
  .ارزشهاي معنوي را آموختند

رت در ا در اين قضيه بردباري و سعه صدر را آموختند، آن حضآنها از پيامبر خد: ش
  .نشان نداداز خود العملي   عتبه بن ربيعه هيچ عكسگوييهاي  گويي و ياوه مقابل هرزه

                                                           

 .169، غضبان، ص  النبويهةفقه السير -1

 .87، ص ذرفي السيره النبويه قراءه لجوانب الح -2
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در قريش جادوگري پديد آمده است يا اينكه هيچ كس از تو : چنانكه عتبه گفت
 شنيد اما به اين بخش رسول خدا سخنان وي را. بيشتر باعث بدبختي قومت نشده است

از سخنانش توجهي نكرد تا پرداختن به اين امور، او را از دعوت دادن سردار بني عبد 
ي بود كه آورد، اصل و مبدأئ  بر زبان مي� شمس باز ندارد وهر سخني كه پيامبر اكرم

بايد از آن پيروي كرد و هر حركتش، آئيني بود قابل پيروي و چشم پوشي ايشان، 
  1.ود كه بايد به آن تأسي جستاخالقي ب

اند كه رهبران مكه بعد از آن با پيامبر وارد گفتگو شدند  برخي از كتابهاي سيره نوشته
اي به ايشان پيشنهاد كردند كه معموالً انسانهاي دنيا طلب و كساني كه  و چيزهاي فريبنده

 اما رسول خدا، گردند، اند، شيفتة اين پيشنهادها مي به ثروت و متاع دنيا چشم دوخته
 زيرا عقيده بايد روشن و ؛2بدون هيچ انعطافي، در برابر باطل موضعي قاطع اتخاذ كرد

 �واضح و نيز قاطع باشد و سازش و كوتاه آمدن در آن راهي ندارد بنابراين، پيامبر اكرم
پنداريد، اشتباه  آنچه شما در مورد من مي«: سخن آنها را نپذيرفت و در جوابشان فرمود 

ام، مال و يا كسب مقام و شرافتي نيستم و  ست؛ چرا كه در قبال چيزي كه برايتان آوردها
آور  يا قصد پادشاهي و فرمانروايي بر شما را ندارم؛ بلكه خدا مرا به عنوان رسول و پيام

خود به سوي شما فرستاده است و بر من كتابي نازل فرموده و مرا فرمان داده است تا 
رسانم و شما را  بنابراين، من تنها پيام پروردگارم را به شما مي. م دهمبه شما مژده و بي

ام بپذيريد، در دنيا و آخرت خوشبخت خواهيد شد و اگر  آنچه من آوردهاگر . دهم اندرز مي
سازم تا خدا ميان من و شما داوري  مانم و صبر پيشه مي نپذيريد، منتظر دستور خدا مي

  3».نمايد
هايشان به  ب شد و دسيسهآهاي آنان نقش بر  ماني ثابت، نقشهآري با اين موضع اي

  4.آاليش و پاك ماند خودشان بازگشت و موضوع عقيده، بي
  

                                                           

 .304، ص 1، ج  القياديهةالتربي -1

 .37، علي اسطل، ص الوفود في العهد المكي -2

  .305، ص 1، ج  القياديهةالتربي - 197، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -3

 .39، عبدالرحمان شجاع، ص تاريخ صدر االسالم -4
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  هر كس از عقيده و كيش خود پيروي نمايد
 و اصحاب و يارانش و پي بردن � مشركان با مشاهدة صالبت و پايمردي پيامبر اكرم

ساس برتري بر هر باطلي را حن جديد خود ابه اين موضوع كه مسلمانان با دين و آيي
د و نااميدي آنان يكي ديگر ودادند و از دين خود در هيچ شرايطي دست بردار نخواهند ب

هاي مضحك و مسخرة خود را در پيش گرفتند كه بر سبكسري و حماقت آنها  از برنامه
خلف و عاص بن آنها اسود بن عبدالمطلب و وليد بن مغيره و اميه بن . نمايد داللت مي

بيا، ما خدايي را كه تو :  گفتند� آنها به پيامبر اكرم. نددوائل را نزد پيامبر فرستا
پرستيم، تو نيز بپرست و بدين صورت ما با  پرستيم و خدايي را كه ما مي پرستي، مي مي

پرستي، حق  تو در اين امر اشتراك خواهيم داشت و بدين صورت پس اگر آنچه تو مي
كنيم، حق باشد تو نيز  ايم و اگر آنچه ما پرستش مي رة خويش را از آن گرفتهباشد ما به

هاي سورة كافرون را نازل   خداوند درباره اين پيشنهاد آنها آيه.1اي ات را از آن گرفته بهره
  :فرمود

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ II IIωωωω ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////%%%% tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ –– ––nnnn‰‰‰‰ tt tt6666 tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ II IIωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ �   )6 - 1، كافرون(  
پرستم و شما  پرستيد، من نمي مي) به جز خدا(بگو اي كافران، آنچه را كه شما «

همچنين نه من به گونة شما پرستش را . رستمپ پرستيد آنچه را كه من مي نيز نمي
آئين خودتان براي . دهيد دهم ونه شما به گونة من پرستش را انجام مي انجام مي

  ».خودتان و آئين خودم براي خودم باشد
هاي ديگري نيز وجود دارد كه در اعالن برائت از كفر و  عالوه بر اين سوره، آيه

   :فرمايد  مانند اينكه خداوند ميندها مشابهت دار كافران با اين آيه

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã (( (( ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& 

OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÌÌ ÌÌ���� tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )41، يونس(  

                                                           

 .362، ص 1، ج سيرة ابن هشام -1
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اگر تو را تكذيب كردند، بگو عمل خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن «
و  دهم و من هم پاك گناهيد از آنچه من انجام مي پاك و بيشما . خودتان

  ».كنيد گناهم از آنچه شما مي بي
  : همچنين فرمود

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍκκκκ çç ççΞΞΞΞ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&       ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% àà ààMMMM ùù ùù==== nn nn==== || ||ÊÊÊÊ #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôγγγγ ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§ §§‘‘‘‘ ΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! (( (( tt ttÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ çç çç$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )57 - 56، انعام(  � ####$$
جز خدا به فرياد  آنهايي را كه  كنماز اينكه پرستش ام من نهي شده: بگو«

) اگر چنين كنم(كنم كه  بگو من از هوي و هوسهاي شما پيروي نمي. خوانيد مي
بگو من بر . شوم و از زمره راه يافتگان نخواهم بود وقت گمراه مي در آن

شريعت واضحي هستم كه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را 
ورزيد، در  آن شتاب مي) نزول(در كه ) بدانيد عذاب و كيفري(كنيد  تكذيب مي

رود و او  خدا به دنبال حق مي. فرمان جز در دست خدا نيست. قدرت من نيست
  ».است) حق از باطل(بهترين جداكننده 

سوره كافرون اين مطلب را خاطر نشان ساخت كه راه حق يكي است و شكاف و 
. باشد مي) ر جهانيانپروردگا(انحراف در آن وجود ندارد و آن پرستش خداوند يگانه 

 نازل شد تا قاطعانه يك نوع پرستش را بيان كند و عبادتهاي � اين سوره بر پيامبر اكرم
بيني  ها و جهان همچنين قاطعانه برنامة الهي را از ساير برنامه. ديگر را از آن جدا نمايد

تا راهها اين سوره نازل گرديد . بيني غير توحيدي از هم جدا بكند توحيدي را از جهان
اند و  در اين سوره نفي و تأكيد به صورت تكرار و به دنبال هم آمده. را ازهم جد كند

خداوند به خواستة كافران جواب منفي داد و تأكيد نمود كه حق و باطل با هم مدارا 
 پس اختالف كامالً كلي است و جوهر و ؛شوند ندارند و نور و ظلمت با هم جمع نمي

بسيار متفاوت است كه با داشتن چنين تفاوتي به هم پيوستن و در ذات هر يك با ديگر 
اين . يك مسير قرار گرفتن ممكن نيست و اين كار به سازش و فريبكاري نيازي ندارد

توان كه سم و عسل  موضوع، مصلحتي شخصي، عالقه و احساسي زودگذر نيست و نمي
خدا و وطن براي همه آن را به هم آميخت و اين گونه نيست كه گفته شود دين براي 
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گويند؛ آنهايي كه از  زدگان مي گويد و منافقان و غرب طور كه جاهليت معاصر چنين مي
و از دشمنان ) يهود(و از كساني كه خداوند بر آنها خشم گرفته ) مسيحيان(گمراهان 

پيامبر خدا قاطعانه خواستة رهبران قريش را نپذيرفت و . كنند ملحد خدا، پيروي مي
رد بر سينه آنها زد و در دين خدا معامله و داد و ستدي با آنها ننمود؛ زيرا در هر دست 

  .اي بسيار زياد بين آنان وجود دارد زمان و مكاني اسالم و جاهليت متفاوتند و فاصله
ارزش وجودي و ذاتي اسالم و جاهليت بسان ارزش خاك و طالست و تنها راه 

يت دوري گزيد و در امور عبادي و حكومتي رسيدن به هدايت اين است كه از جاهل
ن حق و باطل براي همة تابع اسالم گرديد و اين برائت كامل و جدايي قاطع و صريح بي

////ö � :زمانها است ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ �.1 

بعد از شكست هيئت مذكور، هيئتي ديگر متشكل از عبداهللا بن ابي اميه، وليد بن 
عمر و بن عبداهللا بن ابي قيس و عاص بن عامر نزد پيامبر مغيره، مكرز بن حفص، 

 پيشنهاد نمودند كه از برخي از موضوعات � اين هيئت به پيامبر اكرم. 2 آمدند�اكرم
از جمله از پيامبر خواستند تا از بيان آياتي كه در نكوهش . قرآن كريم صرف نظر نمايد

  .خدايان آنها هستند خودداري نمايد
  : پاسخ قاطع، دست بر سينه آنها زدخداوند با اين

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷GGGG èè èè???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èè????$$$$ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ;; ;;MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt////       tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 

ÏÏ ÏÏMMMM øø øøwwww $$ $$#### AA AAββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ãã ãã&&&& øø øø!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ      †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã 

’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )15 ،يونس(  
مالقات ما شود، كساني كه به  هاي روشن ما بر آنان خوانده مي هنگامي كه آيه«

.  جز اين را براي ما بياور يا اينكه آن را تغيير بدهيقرآن: گويند ايمان ندارند مي
من جز به دنبال . رسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهمنگو مرا ب
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415  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

گردد؛ اگر از  گويم جز آنچه بر من وحي مي روم و چيزي را نمي چيزي نمي
  ».ترسم فرمان پروردگارم تخطي كنم، از عذاب روز بزرگ مي

اينكه كند كه آنها از  اين تالشهاي بيهوده رهبران قريش بر اين موضوع داللت مي
مسلمانان به طور كلي اسالم را رها نمايند، مايوس شده بودند بنابراين، از آنان 

  .خواستند كه بعضي از دستورات اسالم را رها كنند مي
درخواست مشركان براي اولين بار از مسلمانان مبني بر اطاعت ننمودن و رها كردن 

نگر اين امر است كه آنها از هاي ديگر بيشتر بود و اين بيا دستورات دينشان از مرحله
پيشنهادهاي بزرگ آغاز كردند تا بتوانند به تدريج دل رهبر دعوت را به دست آورند و 

 فرستادند؛  �وتي را براي گفتگو با پيامبر اكرمهمچنين آنها افراد متفا. او را قانع سازند
ي بودند كه بار مثالً، كساني كه در مرحله اول با پيامبر خدا گفتگو كردند غير از كسان

دوم با ايشان گفتگو نمودند به جز وليد بن مغيره كه در هر دو مرحله همراه بود و هدف 
شوند و  هايي كه با آن حضرت روبرو مي خواستند چهره آنان از اين امر عالوه براينكه مي

خواستند از استعدادها و  گيرد تكراري نباشد، از طرفي ديگر مي ديدارهايي كه انجام مي
هاي گوناگون براي گفتگو با ايشان استفاده كنند تا شايد درخواستهاي آنان مؤثر  انديشه

آخر االمر اينكه اين مسئله براي داعيان دين بيانگر اين موضوع است كه . واقع بشود
كوتاه آمدن و دست كشيدن از اسالم امر مشروعي نيست؛ چرا كه اسالم، دعوتي الهي 

ها  ستد و معامله در آن جايي ندارد، هر چند عوامل و انگيزهاست و به طور مطلق داد و 
اي براي اين كار وجود داشته باشد و دعوتگران امروز بايد از چنين  كننده و داليل توجيه

كند و ممكن  پيشنهادها و فريبندگيهاي مادي كه بسا به صورت مستقيم عرض اندام نمي
 يا قراردادهاي كاري پرسود و يا است به صورت غيرمستقيم به صورت پستهاي مهم و

داد و ستدهاي تجاري سودآور، ارائه شود پرهيز كنند و اينها اموري هستند كه 
هاي جهاني به صورت مرموزي براي منصرف كردن و برگرداندن داعيان از  مؤسسه

كنند، به طور كامل با   ريزي مي دعوتشان به ويژه دعوتگراني كه نقش رهبري دارند، برنامه
  .1كنند ديگر تبادل اطالعات مييك

 ميچل يكي از فعاالن بزرگ در زمينه كنترل و بررسي – ب –در گزارشي كه ريچارد 
يكي از راههاي سركوبي حركتهاي : بيداري اسالمي در خاورميانه ارائه داده آمده است 
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اسالمي، اتخاذ برنامه جديدي براي پاكسازي حركتهاي اسالمي است؛ يكي از بندهاي 
ريچارد ميچل براي محقق .  دادن رهبران دعوت است ن گزارش ويژه، روش فريباي

  :كند  خود امور زير را پيشنهاد مينمودن اين هدف
توان آنها را با پستهاي بزرگ فريب داد؛ چرا كه   مشخص كردن افرادي كه مي–الف 

مي و ديگر هاي اسال با دستيابي آنان به پستهاي مهم و كليدي پرداختن آنها به برنامه
اين مسئله با فراهم آوردن و . معني خواهد بود اند، بي كارهايي كه قبالً مشغول آن بوده

بخشيدن امكانات مادي و معنوي به آنها و دادن تسهيالت زياد، ممكن است انجام 
ها و اهداف آنان محدود به كشور خودشان خواهد گشت و  بپذيرد و اين گونه برنامه

  . ملي خود را نيز از دست خواهند دادپايگاههاي مردمي و
هاي تجاري و اقتصادي كه داراي   فعاليت براي جذب مشاركت در پروژه–ب 

  .اهداف مرموزي است كه در منطقه به نفع دشمنان اعراب انجام گيرد
 فعاليت براي ايجاد فرصتهاي كاري و قراردادهاي سودآور در كشورهاي –ج 

  1.دور كردن آنها از فعاليتهاي اسالمي منجر خواهد شدثروتمند عربي، امري است كه به 
ها و  با تفكر و انديشيدن در موارد ذكر شده، پي خواهيم برد كه اين موارد دسيسه

فريبندگيهاي مادي غيرمستقيمي هستند كه در جهان اسالم حاضر، بسيارآرام اجرا 
اند و برخي از  گرديدهشود؛ چرا كه برخي از دعوتگران صاحبان پستهاي بلند و عالي   مي

كشورهاي ثروتمند عربي، گروه بزرگي از داعيان را در چارچوب منافع خود حبس 
  2.اند و برخي را تجارتشان غافل كرده است نموده
  

  استفاده از روش مجادله و تالش براي خنثي كردن تبليغات دشمن
د نمودن هر نوع پيامبر خدا براي اقامه و بيان داليل و حجتهاي الهي و در راستاي ر

نمود و در مجادله با  اي از جانب مشركان، از اوقات و فرصتهاي مناسب استفاده مي شبهه
هاي قرآني در مورد  ها را از آيه گرفت كه اين شيوه هاي زيادي كار مي كافران از شيوه

از . اقامه حجت عقلي و استفاده از قياسهاي منطقي و استحضار انديشه فرا گرفته بود
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417  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

نمود،  استفاده مي در رويارويي با كافران مكه از آن � هايي كه پيامبر اكرم  شيوهجمله
  :عبارت بودند از

   شيوة مقايسه-1
آن حضرت با بيان مسائل خير و تشويق به آن و با بيان مسائل شر و برحذر داشتن از آن 

، عمالً با تحريك عقل و خرد براي انديشيدن در اين دو قضيه و انجام هر يك از آنها
  .كرد كفار و مشركان را وادار به تفكر مي

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\GGGG øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ  ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

 yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ss ssWWWW ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 88 88llll ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... zz zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )122 ،انعام(  

ايم و نوري فرا راه او  اي بوده است و ما او را زنده كرده آيا كسي كه مرده«
رود، مانند كسي است كه در تاريكيها  ايم كه در پرتو آن ميان مردمان راه مي داشته

عمال كافران تواند بيرون بيايد؟ همان گونه ا فرو رفته است و از آن تاريكيها نمي
  ».در نظرشان زيبا جلوه داده است

اين مثالي است كه خداوند براي مؤمني زده كه «: گويد ن كثير در تفسير اين آيه مياب
مرده بوده است؛ يعني، در گمراهي بوده است پس خداوند او را با نور هدايت زنده 

 ايمان رهنمود شد و گردانيده است و قلبش را به وسيلة ايمان زنده كرد و او را به سوي
  1».به او توفيق داد تا از پيامبرش پيروي نمايد

   شيوة واداشتن به اقرار و اعتراف-2
كند؛  مياين روشي است كه انسان بعد از محاكمة عقل و وجدان خود به آن اعتراف 

  :فرمايد چنانكه خداوند مي

� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî >> >> óó óó xx xx«««« ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà)))) nn nn==== yy yyzzzz 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ≅≅≅≅ tt tt//// �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& 
ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ kk kkÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ¯¯ ¯¯==== ßß ßß™™™™ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 
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99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 AA AA ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss!!!! àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ #### \\ \\���� ôô ôô____ rr rr&&&& 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 55 55ΘΘΘΘ tt tt���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç çç7777 çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& 
tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ #### YY YY‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... (( (( tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... çç çç//// èè èèφφφφ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; îî îîµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç çç$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 

zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZ���� óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ VV VVÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ yy yy™™™™ 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ yy yyssss yy yy™™™™ ×× ××ΠΠΠΠθθθθ ää ää.... öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== ãã ããƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) yy yyèèèè óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ �   )45 - 36 ،طور(  
اند؟ و يا اينكه خودشان  آيا ايشان بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده«

اند؟ بلكه ايشان طالب يقين  آفريدگارند؟ يا اينكه آنان آسمانها و زمين را آفريده
هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است يا اينكه  آيا گنجينه. نيستند
آيا نردباني دارند و باالي آن گوش فرا . سيطره دارند) بر همه چيز جهان(ايشان 
آيا دختران . ل روشني بياورد و ارائه دهدگوش فرادهندة ايشان دلي. دارند مي

خواهي و  يا اينكه تو از آنان اجر و پاداشي مي !.سهم خدايند و پسران سهم شما؟
كند؟ يا اينكه نزد ايشان علم غيبيات  همچون بارگراني بر دوش آنان سنگيني مي

ايد ب(خواهند نيرنگ بزنند  نويسد يا اينكه مي و اسرار نهان است و از روي آن مي
) كنند كه آنان خيال مي(آيند يا اينكه  كفار به حيلت خود گرفتار مي) بدانند كه

دانند و  معبودي جز خدا دارند؟ خدا پاك و منزه از چيزهايي است كه انبازش مي
ابر : گويند  افتد، مي اي از آسمان فرو مي حتي اگر بنگرند كه قطعه. خوانند مي

 خود واگذار تا برسند به روزي كه در آن متراكمي است؛ پس ايشان را به حال
  ».گردند هالك مي

باشد؛ چنانكه  لوهيت مياين آيات بيانگر اثبات ربوبيت و توحيد ا: گويد ابن كثير مي
  :فرمايد مي

� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî >> >> óó óó xx xx«««« ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$   )35طور، (   � ####$$
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ند؟ يا اينكه خودشان خود را آفريده و پديد ا اي پديد آمده يعني آيا بدون پديدآورنده
اند؟ يعني نه اين و نه آن؛ بلكه خداوند است كه آنها را آفريده و آنان را بعد از  آورده

  1.آنكه هيچ چيزي نبودند، پديد آورده است
اين آيه ازنظر دليل عقلي در نهايت قوت قرار دارد؛ چون پديد آمدن آنها بدون 

اي  پذيرد و به جدال و جر و بحث نيرو و اراده رت آن را نميدخالت، امري است كه فط
اند كه آنها خودشان، خود را آفريده باشند و هيچ  نياز ندارد، اما اين ادعا را نيز ننموده
كند و وقتي كه اين دو فرضيه به حكم منطق فطرت  آفريده و مخلوقي ادعاي آن را نمي

ماند و آن اينكه همة آنان،  گويد، باقي نمي امكان ندارد، چيزي جز حقيقتي كه قرآن مي
  2.هاي خداوند هستند آفريده

در مورد ملزم ساختن به اقرار . فطرت يعني آنچه از ديدگاه عقلي بديهي و ثابت است
و اين استدالل عليه آنها امري است كه «: گويد ت و الوهيت خداوند، سعدي ميبه خالقي

كند  رون رفتن از آنچه عقل و دين ايجاب ميدر آن راهي جز تسليم شدن به حق يا بي
كنند و پيامبرش را تكذيب  وجود ندارد؛ چون آنها وقتي يگانگي خداوند را انكار مي

پذيرند، خداوند آنها را آفريده  نمايند، اين كارشان مستلزم اين است كه گويا نمي مي
سه حالت در حالي كه از نظر عقلي و شرعي واضح است كه اين  جريان از . است

اي  آورنده اند و بدون اينكه پديد يا اينكه آنها بدون آفريننده، آفريده شده: خارج نيست 
اند و اين محال و غيرممكن است؛ يا اينكه خودشان خود را  داشته باشند، پديد آمده

اند و اين نيز محال و غيرممكن است؛ چون ممكن نيست كسي خود را بيافريند؛  آفريده
گردد  دو امر باطل شدند و ناممكن بودنشان روشن شد، نوع سوم مقرر ميپس وقتي اين 

  3».بنابراين، فقط او شايستة عبادت است و بس. و آن اينكه خداوند، آنها را آفريده است
   شيوة اهميت قائل نشدن به سخنان مشركان و باطل نمودن آنان-3

هايشان  ت كه به گفتهاي قوي در ساكت كردن مخالفان مغرور و متكبر اس اين شيوه
اهميتي داده نشود و به برخي از حجتهاي باطل آنها اعتنايي نگردد تا از كشمكش و 
جدال جلوگيري شود و حجتي قاطع ارائه گردد كه غرورشان را از بين ببرد و دليلشان را 

                                                           

  .244، ص 4 همان، ج -1

  .3399، ص 6، ج في ظالل القرآن -2

  .196-195، ص 7، ج تفسير سعدي -3
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اي طوالني از اين شيوه است كه موسي از  داستان موسي و فرعون نمونه. باطل گرداند
نمود  تافت و به آن توجه نمي كرد، روي بر مي اي كه فرعون وارد مي راض و شبهههر اعت

و به ابطال ادعاي الوهيت فرعون از خالل حجت روشن عقلي كه بر ربوبيت و الوهيت 
ده است؛ چنانكه نمود، پرداخت و اين داستان در سورة شعراء آم خداوند داللت مي

  :فرمايد خداوند مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÉÉ ÉÉΚΚΚΚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö öö//// ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt>>>> uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! || ||NNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### $$$$ ·· ··γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> xx xxîîîî yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôô____ VV VV{{{{ 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )29 - 23 ،شعراء(   � ####$$
پروردگار آسمانها و : گفت) موسي(وردگار جهانيان كيست؟ پر: فرعون گفت«

به ) فرعون رو. (پوئيد زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر شما راه يقين مي
پروردگار شما و : گفت) موسي(شنويد؟  آيا نمي: گفتاطرافيان خود كرد و 
ي كه به سوي شما فرستاده شده پيغمبر: گفت) فرعون. (نياكان پيشين شماست

او پروردگار طلوع وغروب و همه : گفت) موسي. (ت، قطعاً ديوانه استاس
) فرعون. (بوديد چيزهايي است كه در ميان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل مي

  ».اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني تو را از زمرة زندانيان خواهم كرد: گفت 
 در مجادله با مشركان استفاده نمود، آنان �  كه پيامبر اكرمهاي قرآني روش و شيوه

بست رساند بنابراين، انديشة كج و منحرفشان، آنان را به اين رهنمود كرد كه از  را به بن
سري و ناتوان  آن حضرت چيزهايي درخواست نمايند كه هدفي جز لجاجت و سخت

خدا موارد زير را درخواست ل آنها از رسو.  چيز ديگري نداشتند� كردن پيامبر اكرم
  :نمودند
  .اي بجوشاند  براي آنها از زمين چشمه–الف 
 يا اينكه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشند كه جويبارها در زير آن –ب 

  .جاري باشند
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 يا اينكه آسمان را قطعه قطعه پايين بيندازد، آن گونه كه روز قيامت چنين –ج 
  .شود مي

  . خدا و مالئكه را روبرو بياورد يا اينكه–د 
  . يا به آسمان باال برود يعني نردباني بر گيرد و از آن به آسمان باال رود–و 
يعني براي هر يك نامه : گويد مجاهد مي.  كه آنها بخوانند از آسمان كتابي بياورد–ز 

راي فالني و كتابي از آسمان بياورد كه در آن نوشته شده باشد، اين كتابي از جانب خدا ب
  1.فرزند فالني است

اي است كه در طول تاريخ همواره  العاده و معجزات، برنامه درخواست امور خارق
رسول خدا با . نمودند انسانها در هر مرحله از زمان، آن را از پيامبران درخواست مي

ربيت نمود، اما ت اينكه شيفتة اين بود كه قومش ايمان بياورند و در اين راه جانفشاني مي
الهي و ادب پيامبرانه كه او بدان آراسته بود، ايشان را از طلب نمودن و خواستن معجزه 

  2.كرد هاي آنان را از خداوند طلب نمي بنابراين، خواسته. داشت باز مي
من با اين چيزها به سوي شما «: فرمود  در مقابل درخواست آنان مي� پيامبر اكرم
ام و  ام كه با آن فرستاده شده وند برايتان چيزهايي آوردهام من از جانب خدا فرستاده نشده

اگر آن را . ام ام، آن را به شما رسانده آنچه به همراه آن به سوي شما فرستاده شده
بپذيريد، در دنيا و آخرت خوشبخت خواهيد شد و اگر آن را به من برگردانيد و قبول 

 خداوند ميان من و شما قضاوت كنم تا مانم و صبر مي نكيند، منتظر فرمان الهي مي
  3».نمايد

اميد پيامبر خدا به ايمان آوردن قومش، به ياس و نااميدي تبديل گشت؛ چرا كه آنها 
اش  جويند، با تأسف و اندوه به خانه  مييوقتي ديد كه آنها از او دور. او را رها كردند

  : فرمودسري آنها را بيان نمود و برگشت و خداوند اين لجاجت و سخت

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ œœ œœΡΡΡΡ yy yy7777 ss ss9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt tt���� àà ààffff øø øø���� ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### %%%% ·· ··ææææθθθθ çç çç7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš���� ss ss9999 ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ¯¯ ¯¯ΥΥΥΥ 55 55==== uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ tt tt���� ÉÉ ÉÉ dd ddffff xx xx���� çç ççGGGG ss ssùùùù tt tt����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ nn nn====≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz #### ·· ··$$$$>>>> ÉÉ ÉÉffff øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

                                                           

  .311، ص 1، ج  القياديهةالتربي -1

  . همان-2

  .459، ص 1، ابن هشام، ج  النبويهةالسير -3
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÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& xx xxÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ)))) óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ tt ttãããã yy yy———— $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸���� || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' ss ss???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ss ss9999 ×× ××MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>∃∃∃∃ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn∋∋∋∋ öö öö���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  ss ss9999 uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ œœ œœΡΡΡΡ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ èè èè???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY7777≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ.... ………… çç ççνννν ää ääττττ tt tt���� øø øø)))) ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% tt ttββββ$$$$ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ$$$$ || ||³³³³ oo oo0000 ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yyìììì uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

## ##““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ$$$$ || ||³³³³ oo oo0000 ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ©© ©©9999 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ×× ××ππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨”””” tt tt∴∴∴∴ ss ss9999 ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

$$$$ ZZ ZZ6666 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ ŸŸ ŸŸ2222 «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### JJ JJ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−−  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// uu uuρρρρ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... 

 ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// #### MM MM$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �   )96 - 90 ،اسراء(  
اي براي ما  آوريم مگر اينكه از زمين چشمه گفتند ما هرگز به تو ايمان نمي«

بيرون جوشاني يا اينكه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشي و رودبارها و 
يا آسمان را قطعه قطعه بر سرما فرود . جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني

اري و يا اينكه خدا و فرشتگان را بياوري و با ما پند آري، همان گونه كه مي
روياروي گرداني و يا اينكه سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي و يا اينكه به 

 آوردن مردمان بعد از نزول  سوي آسمان باال روي و تنها چيزي كه مانع ايمان
ان آيا خداوند انساني را به عنو: گويند ي ايشان شد، اين است كه ميهدايت برا

فرشتگاني مستقر و در ) به جاي انسانها(بگو اگر در زمين ! پيغمبر فرستاده است؟
اي را به عنوان پيغمبر به سويشان  رفتند، ما از آسمان فرشته آن راه مي

گمان او از  بي. فرستاديم، بگو كافي است كه خدا ميان من و شما گواه باشد مي
  ».بس بينا است) انو نسبت به كارش(بندگانش بسيار آگاه ) حال(

  :رموده الهي در همين مورد نازل شدهمچنين اين ف

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% ôô ôôNNNN uu uu$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii>>>> ßß ßß™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttΛΛΛΛ ÍÍ ÍÍ jj jj>>>> ää ää.... ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 
44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ≅≅≅≅ tt tt//// °° °°!!!! ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 33 33 öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ§§§§ tt tt↔↔↔↔ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ (( (($$$$ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ rr rr&&&& öö ööθθθθ ©© ©©9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ss ss9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ#### tt tt““““ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ââ ââ::::???? ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ || ||¹¹¹¹ 
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îî îîππππ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ çç ççtttt rr rrBBBB $$$$ YY YY7777ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### yy yyŠŠŠŠ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† 

yy yyŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎRRRR ùù ùùQQQQ $$   )31 ،رعد(   � ####$$
ه حركت در آيد يا زمين به وسيلة آن شكافته اگر قرآني باشد كه كوهها بدان ب«

باز هم بعضيها به سبب عناد با (شود و يا بدان مردگان به سخن در آورده شوند 
آيا مسلمانان مگر . ؛ بلكه همة كارها در دست خداست)گرايند حق بدان نمي

داد؟ پيوسته كافران  خواست همة مردمان را هدايت مي دانند كه اگر خدا مي نمي
گردند و يا اينكه بال و  كنند، دچار بال و مصيبت كوبنده مي بب كاري كه ميبه س

گمان خداوند  بي. آيد تا وعدة خدا فرا رسد مصيبت كوبنده بر خانة آنان فرود مي
  ».كند خالف وعده نمي

 مبني بر ارائه معجزه � فلسفه اينكه درخواست مشركان از جانب پيامبر اكرم
 آنها به قصد راهيابي و حق طلبي، خواهان اين معجزات نبودند؛ پذيرفته نشد، اين بود كه
دانست كه اگر اينها  ، خواستار آن گرديدند و خداوند ميمسخرتبلكه از روي لجاجت و 

اند به صورت آشكار ببينند و مشاهده نمايند، باز هم ايمان نخواهند  آنچه را كه خواسته
  :فرمايد  چنانكه خداوند ميد ماند؛آورد و همچنان سرگشته و سركش خواهن

�  (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ ää ää ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôô±±±± çç çç„„„„ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôNNNN uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÜÜ ÜÜ==== ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss)))) çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;οοοο §§ §§[[[[ ss ss∆∆∆∆ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ss ssππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== xx xx.... uu uuρρρρ 

44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷$$$$ || ||³³³³ yy yymmmm uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« WW WWξξξξ çç çç6666 èè èè%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg ss ss†††† �   )111 - 109 ،انعام(  
خورند كه اگر  مشركان با همه توان و با تأكيد هر چه بيشتر به خدا سوگند مي«

بگو معجزات از . آورند اي براي آنان آورده شود به سبب آن ايمان مي معجزه
ما . آورند دانيد اگر بديشان نموده شود، ايمان نمي سوي خدا است و شما چه مي
گردانيم، همان گونه خواهند بود كه  گونه و حيران ميدلها و چشمهاي آنان را واژ

گذاريم تا در طغيان و سركشي خود  در آغاز بودند و ايشان را به خود وا مي
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فرستاديم و  اگر ما فرشتگاني را به پيش ايشان مي. سرگردان و ويالن شوند
گفتند و همه چيز را آشكار در برابر آنان گرد  مردگاني با ايشان سخن مي

خواست وليكن بيشتر آنان  آوردند، مگر اينكه خدا مي آوريم، آنان ايمان نمي مي
  ».دانند نمي

بنابراين، حكمت الهي و رحمت رباني چنين اقتضاء نمود كه خواسته آنان پذيرفته 
ها و معجزات بخواهند  كند كه هر گاه قومي نشانه نشود؛ زيرا سنت الهي چنين حكم مي

كن خواهد كرد، آن  د، اما باز هم ايمان نياوردند، آنان را ريشهو خواستة آنان پذيرفته شو
  .طور كه با قوم عاد، ثمود و قوم فرعون كرد

باشد، اين است  آنچه بيش از هر چيزي بيانگر تمسخر و لجاجت و سبكسري آنها مي
هاي بزرگ الهي است، نزد آنان بود بنابراين، وقتي  كه قرآن كه يكي از معجزات و نشانه

  :شدند، خداوند در پاسخ آنها فرمودهايي  ستار ارائه نشانهخوا

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 šš šš^̂̂̂ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ãã ããƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm tt tt���� ss ss9999 33 33““““ tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 44 44†††† ss ss∀∀∀∀ xx xx.... «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− (( (( ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$   )52 - 50 ،عنكبوت(   � ####$$
. گرديد شد اگر معجزاتي از سوي پروردگارش بدو عطاء مي گويند چه مي و مي«

. دهنده روشنگري هستم و بس معجزات متعلق به خداست و من تنها بيم: بگو 
آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل 

مسلماً در اين رحمت بزرگي و تذكر . شود ده ميايم و پيوسته بر آنان خوان كرده
او . بگو همين بس است كه خدا ميان من و شما گواه است. سترگي است

دارند و به خدا  داند آنچه در آسمانها و زمين است كساني كه باطل را باور مي مي
  ».كارند اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زيان

از : گفتند  مي� كه قريش به پيامبر اكرمعبداهللا بن عباس روايتي ذكر نموده است 
. آوريم پروردگارت بخواه كوه صفا را براي ما به طال تبديل نمايد، آن وقت ما ايمان مي
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 � پيامبر اكرم: گويد ابن عباس مي. بلي: آوريد؟ گفتند ايمان مي:  فرمود� پيامبر اكرم
اگر تو : گويد و ميد كن پروردگارت سالم مي: آن گاه جبرئيل آمد و گفت. عا كردد
نماييم، اما اگر بعد از آن هم كفر ورزيدند، به آنان  خواهي كوه صفا راتبديل به طال مي مي

  خواهي ام و اگر مي چنان عذابي خواهم داد كه به هيچ يك از جهانيان آن عذاب را نداده
به و درهاي تو:  فرمود� پيامبر اكرم. گشايم درهاي توبه و رحمت را بر روي آنها مي

درهاي توبه و رحمت را بر آنان :  فرمود� پيامبر اكرم. گشايم رحمت را بر روي آنها مي
  :قت خداوند اين آيه را نازل فرمودبگشا و آن و

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� œœ œœΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ 

yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO ss ssππππ ss ss%%%%$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ZZ ZZοοοο uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssàààà ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ����ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB �1  

  )59 ،اسراء(  
دارد، مگـر اينكـه گذشـتگان، آنهـا را       چيزي ما را از انجام اين معجزات باز نمي        «

داديـم كـه    ) از سـنگ بـه در آورديـم       (ما براي قوم ثمود، شـتر       . اند  تكذيب كرده 
فر ورزيدند و مـا معجـزات را جـز          معجزة روشنگري بود، اما آنان نسبت بدان ك       

  ».سازيم براي بيم دادن اجرا نمي
ها، راه انداختن جنگـي تبليغـاتي عليـه دعـوت و       هدف رهبران قريش از اين خواسته     
 دوري گزيننـد؛ چـون      � هاي عرب از پيامبر اكرم      داعي و توطئه بر ضد حق بود تا قبيله        

 اين امور در طبيعـت ايـن دعـوت          دانستند  خواستند كه مي    رهبران قريش چيزهايي را مي    
: گفتنـد  كردند حتي به صراحت مي      مي هاي خود را با اصرار ارائه       بنابراين، خواسته . نيست

خواهند تحقق يابد، باز هم هرگز به ايـن دعـوت ايمـان نخواهنـد            اگر چيزي از آنچه مي    
اين امور به  بود و از  �اينها همه تالشهايي از سوي آنان براي تضعيف پيامبر اكرم. آورد

  2.كردند اي براي جلوگيري مردم از ايمان و اطاعت پيامبر اكرم استفاده مي عنوان وسيله
  

                                                           

  .90، ص  النبويهةصحيح السير -1

  .51-40، ص ي العهد المكيالوفود ف -2



426 الگوي هدايت

  نقش يهوديان در دوران مكي و كمك گرفتن مشركان مكه از آنها
ازآنجا . اسرائيل در پنجاه مورد در دوران مكي و مدني سخن گفته است             قرآن كريم از بني   
ا در راستاي خاموش كردن نور الهي و از بين بردن دعوت            ترين نقش ر    كه يهوديان بزرگ  

 داشـتند، لـذا قـرآن در مـورد هـيچ ملـت و قـومي بـا          � اسالمي و شخص پيامبر اكـرم     
سـخن قـرآن از     . تفصيالتي كه از اين قوم سخن به ميان آورده است سخن نگفتـه اسـت              

 قـرآن كـريم     .اي دقيق و متناسب با مراحل دعوت اسالم بيـان شـده اسـت               يهود به شيوه  
 و اهميت قائل نشدن به دعوت و تبعيت ننمودن          � غفلت مشركان از رسالت پيامبر اكرم     

از ايشان را شبيه اقوامي همانند قوم عـاد، ثمـود، فرعـون و بنـي اسـرائيل و قـوم تبـع و                 
  1.داند اصحاب الرس مي

  :ين سورة قرآن است، چنين آمده استدر سوره مزمل كه سوم

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 44 44 || ||ÂÂÂÂ yy yyèèèè ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù #### ZZ ZZ‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† tt ttββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ·· ··7777ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ©©©© ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 77 77���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ xx xx����ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 
tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççνννν ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ »» »»ωωωωθθθθ ãã ããèèèè øø øø���� tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××οοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  )19 - 15 ،مزمل(  
ايم كه گواه بر شماست، همان گونـه كـه بـه              ما پيغمبري را به سوي شما فرستاه      «

فرعـون بـا آن پيغمبـر بـه مخالفـت           . سوي فرعون پيغمبـري را فرسـتاده بـوديم        
اگر كافر شويد، چگونه خود را از       . برخاست و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم         

در آن روز   ! سـازد؟    كه كودكان را پير مـي      داريد  روزي بر كنار مي   ) عذاب شديد (
پيوندد، اينها انـدرز و       گردد، وعدة خدا قطعاً به وقوع مي        آسمان از هم شكافته مي    

است، او راهي را به سـوي       ) استفاده از آنها  (يادآوري است هر كس كه خواستار       
  ».گزيند پروردگار خود بر مي

زرگ الهي و اشاره بـه نعمتهـاي        همچنن در سوره اعلي بعد از بيان برخي از صفات ب          
دنيوي و اخروي خداوند كه بندگانش را از آن برخوردار نموده است و بيان راه موفقيت                

  .پردازد كه آخرت بهتر و ماندگارتر است در دنيا و آخرت به بيان اين مسئله مي
                                                           

  .31-30، مصطفي مسلم، ص معالم قرآنيه في الصراع مع اليهود -1
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  :در پايان چنين آمده است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 ÉÉ ÉÉ#### ßß ßßssss }} }}ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ÉÉ ÉÉ#### çç ççtttt àà àà¾¾¾¾ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ �   

  )19 - 18 ،اعلي(  
كتابهاي ابراهيم و   ) از جمله در  (بوده است   ) نيز آمده و    (اين در كتابهاي پيشين     «

  ».موسي
  :و در سوره فجر آمده است

� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ssùùùù yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttΠΠΠΠ uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 ÷÷ ÷÷,,,, nn nn==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† 

$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç////%%%% yy yy`̀̀̀ tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∪∪∪∪ tt ttββββöö ööθθθθtt ttããããöö öö����ÏÏ ÏÏùùùùuu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss???? ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ss ssVVVV øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ¡¡ ¡¡==== || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ öö ööθθθθ yy yy™™™™ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ9999 nn nn==== tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨èèèè tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù úú úú†††† ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� øø øø.... rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
çç ççµµµµ9999nn nn==== tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ ss ss%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ãã ããΑΑΑΑθθθθàà àà)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÇÇ ÇÇ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&& �   )14-6 ،فجر(  

ـ          آيا ندانسته « قـوم ارم كـه     . ار كـرده اسـت    اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفت
كساني . ستوندار بودند ) هاي  كاخهاي و خيمه  (قامتهاي بلند و ستون مانند و       صاحب  

اي كـه     آيا ندانـسته  (كه همسان ايشان باشند در شهرها و كشورها پيدا نشده است و             
هـاي عظـيم را در        ه كرده است؟ همان قومي كه صخره      با قوم ثمود چ   ) پروردگارت

بـا فرعـون    ) آيا خبر نداري كه پروردگارت    (تراشيدند و     بريدند و مي    وادي القري مي  
اقوامي كه در شهرها و كشورها طغيان . چه كرده است؟ فرعوني كه داراي ميخها بود       

ارت تازيانـه   كردند و در آن جا خيلي فساد و تباهي بـه راه انداختنـد، لـذا پروردگـ                 
  ».عذاب را بر سر ايشان فرو ريخت، مسلماً پروردگارت در كمين است

 اسرائيل به عنوان انسانهايي كه در معـرض آزمـايش و سـتم               در سورة نجم نيز از بني     
اند ياد شده است كه برخي از آنها در اين آزمايش شكست خورده و منحـرف                  قرار گرفته 

  1.اند موفق شدهاند و برخي پايداري ورزيده و  شده
  :فرمايد خداوند مي

                                                           

  .36 همان، ص -1



428 الگوي هدايت

� óÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr'''' ss ssùùùù  tt ttãããã  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss????  tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ääóóóó nn nn==== öö öö7777 tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 
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كنـد و جـز زنـدگي دنيـوي           از كسي روي بگردان كه بـه قـرآن مـا پـشت مـي              «

پروردگار تـو كـسي را كـه از راه          . منتهاي دانش ايشان همين است    . خواهد    نمي
منحرف شده باشـد و همچنـين كـسي را كـه راهيـاب بـوده باشـد، بـه خـوبي                      

. ق بـه خـدا اسـت      هر چه در آسمانها و هر چه در زمين اسـت، متعلـ            . شناسد  مي
دهـد و   كننـد، كيفـر مـي    سرانجام، خداوند بدكاران را در برابر كارهـايي كـه مـي          

. كنـد   كنند به بهترين وجه پاداش عطاء مـي         نيكوكاران را در برابر كارهايي كه مي      
كنند و اگر گنـاهي از        گيري مي   همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره        

است؛ چرا كه پروردگار تـو داراي آمـرزش گـسترده و            آنان سر زند، تنها صغيره      
خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده اسـت و از آن روز                . فراخ است 

ايد، از شما    كه شما به صورت جنينهاي ناچيزي در درون شكمهاي مادرانتان بوده          
به خوبي آگاه بوده و هست پس از پاك بودن خود سـخن مگوئيـد؛ زيـرا كـه او        

اي كه دوري گزيده اسـت؟ و         آيا آن كسي را ديده    . شناسد  هيزگاران را بهتر مي   پر
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اي كـه دوري گزيـده        اندكي بذل و بخشش كرده است و بعد از آن كسي را ديده            
است؟ و اندكي بذل و بخشش كرده است و بعد از بذل و بخشش دست كشيده                

وسـي بـوده اسـت،      يبيند يا بدانچه در تورات م       آيا او علم غيب دارد و مي      . است
اند يا از آنچه در صحف ابراهيم بوده است، مطلـع و بـا                مطلع و با خبرش نكرده    

و بيـان  (اند؛ ابراهيمي كه وظيفة خود را بـه بهتـرين وجـه ادا كـرد          خبرش نكرده 
كـشد و بـراي انـسان         كه هيچ كس بار گناهان ديگري را بـر دوش نمـي           ) داشته  

. سعي و كوشـش او ديـده خواهـد شـد    نيست جز آنچه خود كرده است و قطعاً        
بـه پروردگـار تـو    ) همه كارهـا (شود و نتيجه و پايان        سپس پاداش كامل داده مي    

  ».است
هاي موسي كه به سوي بني اسرائيل فرستاده شده بود،            اين مبادي و اصول در صحيفه     

 ترديـد دارنـد بـه آن مراجعـه كننـد و             � پس اگر در مورد رسالت محمـد      . اند  ثبت شده 
برنـد كـه بـه ابـراهيم          اند و قـريش گمـان مـي         هاي ابراهيم ذكر شده     ين در صحيفه  همچن

انـد، تعظـيم      اند و آيينهاي ابراهيمي را كـه از پـدران و نياكانـشان بـه ارث بـرده                   منسوب
  1.دهند نمايند آن گونه كه پرده داري كعبه و خدمت حجاج را انجام مي مي

ي از داستانهاي پيامبران با اقوامـشان و        هاي  هاي ص، يس، مريم و طه نمونه        و در سوره  
مشكالت و رنجهـايي كـه بـه آنـان رسـيده و كيفيـت شـكنجه شـدن آنهـا و شـكيبايي                        
ورزيدنشان بيان شده است و نيز سنت الهي در مورد اقوامي كه به صـورت گروهـي، در                  

   :اند، بيان گرديده است حق ايستادهبرابر 
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$$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ #### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ëë ëë>>>>#### ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& �   )17 - 11 ،ص(  
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. هـا و گروههاينـد      اي از دسـته     اينان كه اينجا هستند، سپاه ناچيز شكست خورده       «
قبل از اينان نيز قوم نوح، عاد و فرعون كه داراي بناهايي بلند و استوار همچـون                 

اند و قوم ثمود، لوط و صاحبان باغهاي فـراوان و سـر             اند، تكذيب كرده    كوه بوده 
هر يك از اين گروهها پيغمبـران       . هايند  روهها و دسته  درهم كشيده، اينان همان گ    

اينان انتظـاري جـز ايـن      . را تكذيب كرده و عذاب من گريبانگيرشان گشته است        
. ه نيـاز بـه تكـرار نـدارد        كشند كه يك صداي آسماني فرا رسد؛ صـدائي كـ            نمي
 در. سهم ما را پيش از روز رستاخيز و حساب، به ما برسان           ! پروردگارا: گويند  مي

گويند شكيبا باش و به خاطر بياور بنده مـا داوود قدرتمنـد        برابر چيزهايي كه مي   
  ».و توانا را، او بسي توبه كار بود

سرگذشت اقوامي كه براي نابودي دعوت حق دست به دست هم داده و پيامبرانـشان               
را تكذيب كردند و به عذاب الهي گرفتار شدند و سـرانجام اهـل حـق بـر آنـان پيـروز                      

 و اصحاب و ياران او بودنـد،        � د، اشارات و رهنمودهايي تربيتي براي پيامبر اكرم       گشتن
اند، از اذيـت   هيچ يك از پيامبران هر چند كه مقام و جايگاه وااليي در جوامع خود داشته      

اگر نوح، هود، موسي، صـالح، لـوط و شـعيب از            . اند  و آزار قومهاي خود در امان نمانده      
اند، اما داوود صاحب قدرت و پادشاهي بوده اسـت   ير مردم بوده  نظر اجتماعي همانند سا   

كه معجزاتش از قبيل تسبيح گفتن كوهها همراه او و بيرون آمدن پرندگان بـراي شـنيدن                 
اسرائيل در سخنان و كتابهاي خود به او          ها و تالوت او عيان و مشهود است، اما بني           نغمه

آنان عـالوه  .  او پيامبري عابد و توبه كار بود       اند، در حالي كه     عيب و نقصهايي نسبت داده    
دادنـد، در حـالي كـه قـرآن           برآن، تهمتها و سخناني زشت به مريم و فرزندش نسبت مي          

اي  كريم، حاملگي و زايمان مريم و معجزاتي كه براي او و فرزندش به وجود آمد، نـشانه   
  :انيان قرار داده و بيان كرده استبراي جه

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅ7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn???? tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎ ii ii yy yyδδδδ (( (( ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ #### \\ \\���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �   )21 ،مريم(  
به خـاطر   . گفت چنين است و پروردگارت گفته است اين براي من آسان است           «

ز سـوي   اي براي مردمان كنـيم و رحمتـي ا          او را معجزه  ) خواهم  مي(آن است كه    
  ».خود سازيم، ديگر كار انجام گرفته است

بني اسرائيل با وجود اينكه اهل كتاب بودند و تورات كـه سرشـار از هـدايت و نـور                    
نمـود پـس جـاي تعجـب          بود، به اختيار آنان قرار داشت، با پيامبران خود بدرفتاري مـي           
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جهالت آنان  نيست كه قريش در مورد دعوت حق چيزهايي بگويند كه بيانگر گمراهي و              
بيان اين مطلب براي آن بود تا مردم بداننـد كـه همـواره روش دشـمان خـدا چـه                    . باشد

مشركان و چه اهل كتاب، براي مبارزه با حق يكنواخت بوده اسـت؛ پـس بايـد از خـود                    
ايـن موضـع يهوديـان فقـط در مـورد پيـامبراني صـدق               . پايداري و قاطعيـت نـشان داد      

رداختند و ايمان نياوردنـد؛ بلكـه آنـان مواضـع عجيـب و              نمايد كه به تكذيب آنان پ       نمي
ورزنـد و گمـان       ترين پيامبري كه به پيـروي او افتخـار مـي            زشت خود را در برابر بزرگ     

  .باشند، اتخاذ كردند حامالن آيين و رهنمودهاي او مي كنند كه پيرو كتاب او هستند و مي
الم بني اسرائيل را به قصد      در سورة طه آمده است كه به محض اينكه موسي عليه الس           

مناجات با پروردگارش،ترك نمود و برادرش هارون را در ميان آنها جانشين خود كرد تا               
به اصالح امور قوم بپردازد و از راه تبهكاران پيروي نكند، آنها دست بـه توطئـه زدنـد و                   

اي برايـشان درسـت كـرد كـه داراي            زيورآالت قوم را جمع كردنـد و سـامري، گوسـاله          
  .صدايي بود و شروع به طواف و پرستش آن كردند

� yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ zz zz ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù �   )88 ،طه(  
. آورد كه صـداي گوسـاله داشـت       اي را براي مردم بيرون        سپس مجسمة گوساله  «

فراموش كرده  ) چنين چيزي را  ( موسي است و او      اين معبود شما و معبود    : گفتند
  ».است

ا از  اش ر   موسي با پي بردن به حقيقت ماجرا، سامري را نزد خود خواست تـا انگيـزه               
  :اين اقدام احمقانه جويا شود

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßßNNNN ÷÷ ÷÷$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ oo oo0000 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// àà ààMMMM ôô ôôÒÒÒÒ tt tt6666 ss ss)))) ss ssùùùù ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ èè èè???? õõ õõ‹‹‹‹ tt tt7777 oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss9999 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<<  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �   )96 ،طه(  
مـن مقـداري از     . اسرائيل از آن آگاه نيستند      من از چيزهايي آگاهم كه بني     : گفت«

آنها را ريختم و اين چنين نفس من مطلـب را در نظـرم              . آثار پيغمبر را بر گرفتم    
  ».آراست
تـوان    گردد، مـي  خردي موجب گمراهي و انحراف و تبهكاري آنان           آيا به قومي كه بي    

در حقيقـت  ! اعتماد كرد و از آنها انتظار خوبي يا حمايت و ياري كردن حـق را داشـت؟              
اي در ساختار شخصيت اسـالمي        بيان داستانهاي بني اسرائيل در دوران مكي، اثر گسترده        
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اصحاب و ياران رسول خدا داشت، شخصيتي كه از همة اين گروهها و ملتهـا متمـايز و                  
  1.جداست
ار لطيف قرآني و از صورتهاي زيباي مناسبتها، اين است كـه از جهـاني بـودن                 از اسر 

اسرائيل مبنـي بـر پـذيرش دعـوت           دعوت اسالمي از خالل بيان عهد و پيماني كه از بني          
بيـان مفـصل    . جهاني آخرين پيامبر گرفته شد، در سورة اعراف سخن به ميان آمده است            

ت تا مؤمنان تحت تأثير موضعي كه يهوديها در         انحرافهاي بني اسرائيل براي اين بوده اس      
برابر اسالم اتخاذ كرده بودند، قرار نگيرند و اگر آنان در برابر مسلمانان، راهي خـصمانه                

اند بايد دانست كه قومي سركش و عجيب هستند و در برخورد با پيامبران                در پيش گرفته  
ا از دعـوت اسـالم روي بـر         پس اگـر آنهـ    . اند  اي در پيش گرفته     خودشان نيز چنين شيوه   

انـد، چنـين    اند با اينكه در كتابهايشان صفات او را خوانده  تافتند و محمد را تكذيب كرده    
  2.چيزي از قومي تبهكار و فاسد بعيد نيست

  :فرمايد خداوند مي

� óó óó==== çç ççGGGG òò òò2222 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ èè èèδδδδ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ xx xx©©©© rr rr&&&& (( ((  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 44 44 

$$$$ pp ppκκκκ ââ ââ:::: çç ççGGGG øø øø.... rr rr'''' || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ¥¥ ¥¥____ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ WW WW{{{{ $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† 

$$$$ ¹¹ ¹¹////θθθθ çç ççGGGG õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ8888 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu$$$$ ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““ tt ttãããã uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ ãã ãã���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ       yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÚÚ ÚÚZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 
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 به سـوي تـو بازگـشت        و براي ما در اين دنيا و آن دنيا نيكي مقرر دار؛ چرا كه             «

رسانم و رحمت من هم       عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مي        : گفت. ايم  كرده
آن را بـراي كـساني مقـرر خـواهم داشـت كـه              . همه چيز را در بر گرفته اسـت       

كـساني كـه پيـروي      . يات ايمـان بياورنـد    پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آ       
او . يابنـد  كنند از فرستاده خدا؛ پيغمبر امي كه در تورات و انجيل نگاشـته مـي           مي

هـا را     دارد و پـاكيزه     دهد و از كـار زشـت بـاز مـي            آنان را به كار نيك دستور مي      
 بند  اندازد،  سازد و فرو مي     نمايد و ناپاكها را براي آنان حرام مي         برايشان حالل مي  
پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي              . و زنجير از ايشان   

گمـان    را ياري دهند و از نوري پيروي كنند كه به همراه او نازل شده اسـت، بـي                 
بگو اي مردم من فرستاده خدا به سوي جملگي شما          ) اي پيغمبر (آنان رستگارند   

او .  آن اوست، جز او معبـودي نيـست        خدايي كه ملك آسمانها و زمين از      . هستم
اش آن    گرداند؛ پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده         ميراند و زنده مي     است كه مي  

از او پيروي كنيد    . اي كه ايمان به خدا و به سخنهايش دارد          پيغمبر درس نخوانده  
  ».تا هدايت يابيد

هاي آن    هها و دره  آري اين پيام بزرگ روحي و رواني؛ برخاسته از سرزمين مكه و كو            
هـاي دعـوت جهـاني را وقتـي از            هاي الهي، نشانه    به همه كشورهاي جهان بود؛ زيرا آيه      

همـان  . نماينـد   دهد، ترسيم مـي     آيد و جهان را تحت پوشش قرار مي         شهر مكه بيرون مي   
گونه كه سورة اعراف با حكايت زندگي بني اسرائيل و حوادث بزرگـي كـه در زنـدگي                  

ه است، سرشار از درسهاي تربيتي بزرگي بـراي امـت محمـد اسـت و از                 آنان اتفاق افتاد  
اند، بپرهيزنـد     اسرائيل بدان مبتال شده     طرفي هشداري است براي اين امت كه از آنچه بني         

انـد، سـخن      و در ادامه از ملتهايي كه از نوادگان و فرزنـدان بنـي اسـرائيل شـكل گرفتـه                  
ا از تنگنا و شرايط سخت زندگي كه در آن بـه            نمايد كه چگونه آنها ر      گويد و بيان مي     مي

خوراكي » «منّ و سلوي  «ها و فرو فرستادن       بردند رهايي داد و با جوشاندن چشمه        سر مي 
كردن آنهـا بـا ابرهـا،         و سايه » آسمانها كه خداوند براي بني اسرائيل در بيابان فراهم آورد         

ا سـپاس ايـن نعمتهـا را بـه جـا            اي برايشان فراهم آورد، اما آيا آنه        زندگي مرفه و آسوده   
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آوردند؟ و در برابر تكاليف و وظايف شرعي خوب عمل كردند؟ بـه راسـتي كـه پاسـخ                   
گري و سركشي و سـرپيچي هميـشگي          آنهابه اين نعمتها فقط مخالفت و تحريف و حيله        

  .بود
انسانيت انسان و به كمال رسيدن وي فقط بـا پيـروي نمـودن از وحـي الهـي كـه از                      

يابـد؛ چـرا كـه انـسان بـا            شود تحقق مي    ده آسمانها و زمين فرو فرستاده مي      جانب آفرينن 
دهـد و     بندگي خداوند، هدفي را كه براي آن آفريده شده است، محقق نموده و انجام مي              

اعتنايي به اين وظيفه و هرگونه دوري از روشنايي وحي، انسان را از               هرگونه سستي و بي   
سازد و بسا كـه از        ا با چهارپايان و حيوانات ملحق مي      نمايد و او ر     كمال انسانيت دور مي   
معنا و انحطـاط بيـشتر        شود؛ چرا كه انسان عقلش را در امور بي          تر مي   حيوانات هم گمراه  

كننـد؛   گـري نمـي   گيرد، در صورتي كه حيوانات براي حماقت و انحطاط حيلـه  به كار مي  
  .دهد وق ميهايشان براي فعاليتهاي معيني س بلكه حيوانات را غريزه

دارد  هاي مكي است، رهنمودهاي تربيتي و الهي را بيـان مـي   سوره اعراف كه از سوره  
اسرائيل، به تشريح و توضـيح        و از خالل اندرز گرفتن و درس آموختن از داستانهاي بني          

  1.پردازد سنتهاي الهي مي
ايـن  وقتي قريش به ناتواني خود در برابر دعوت حق پي بردند و نضر بن حـارث از                  

بـه خـدا سـوگند چيـزي        ! اي گـروه قـريش    «: واني پرده برداشت و به صراحت گفت      نات
پس در مورد كارتـان  ... ايد چارة آن را بكنيد  برايتان اتفاق افتاده است كه تاكنون نتوانسته 

بعد از آن قـريش تـصميم       » .به خدا سوگند اتفاق بزرگي برايتان رخ داده است        . بينديشيد
ارث و عقبه بن ابي معيط را نزد علماء و دانشمندان يهود در مدينه              گرفتند كه نضر بن ح    

بفرستند تا حقيقت اين دعوت را بشناسند، البته اين شناسائي به خاطر آن نبود كـه از آن                  
دانستند كه يهوديان با تمام پيامبران و بـا اهـل             پيروي نمايند؛ بلكه به خاطر اينكه آنها مي       

 در واقـع صـدمة بزرگـي        � بعثت رسول اكرم  . ورزند  يحق در هر كجا دشمني و كينه م       
چون آنهـا و پـدران و نياكانـشان كـه در جزيـره عربـي                . رفت  براي يهوديان به شمار مي    

كردند، اميدوار بودند پيامبري رهايي بخش در اين زمان و مكان از ميـان آنـان                 زندگي مي 
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ـ        شود و آنان را از پراكندگي و تفرقـه          مبعوث مي  بردنـد نجـات      ه سـر مـي    اي كـه در آن ب
   1.دهد مي

همبستگي اردوگاه كفر و شرك با يهوديان به تناسب هدف مشترك آنها براي از بـين                
بردن دعوت اسالمي بود بنابراين، براي هئيت مكي پرسشهايي مطرح كردند و اين گونـه               

  . كوشيدند تا پيامبر را ناتوان نموده و شكست بدهند
 ن حارث و عقبه بن ابي معيط را نزد علماي يهـود           قريش، نضر ب  : گويد  ابن عباس مي  

از آنان در مورد محمد بپرسـيد و حالـت او را برايـشان              : مدينه فرستادند و به آنان گفتند     
بازگو نماييد و آنان را از گفته و سخن محمد با خبر سازيد؛ زيرا آنها اهل كتاب هـستند                   

بـن    نضربن حارث و عقبـه      .  نداريم و ما آگاهي و دانشي كه آنان در مورد پيامبران دارند،          
در مدينه نزد اهل تـورات رفتنـد و گفتنـد           . ابي معيط مكه را به قصد مدينه ترك نمودند        
ابـن  . ايم تا ما را در مورد اين مرد آگاه نماييـد            شما اهل تورات هستيد و ما نزد شما آمده        

 را از او بپرسـيد،      آن گاه دانشمندان يهود به آنها گفتند؛ اين سـه سـوال           : گويد    عباس مي 
مرسل است و اگر پاسخ نداد، پس بدانيـد كـه مـرد دروغگـويي                 اگر پاسخ داد، پس نبي      

نخست از او در مورد جوانـاني كـه در          . بيش نيست و آن گاه در مورد او تصميم بگيريد         
اند بپرسيد كه ماجرايشان چـه بـوده اسـت؟ دوم، از او در مـورد       زمان گذشته زبانزد بوده   

گرد كه به شرق و غرب زمين سفر كرده است بپرسيد كه حكايتش چه بـوده                مردي جهان 
  است؟ 

  سوم، از او در مورد روح بپرسيد كه چيست؟ 
اگر پاسخ صحيح اين پرسشها را داد پس يقين بدانيد كـه نبـي مرسـل اسـت و از او                     
پيروي كنيد و اگر پاسخ نداد؛ پس مردي دروغگو است آن گاه هر تصميمي كه خواستيد                

  . تخاد نماييدا
ايـم كـه ميـان شـما و      ما با چيزي آمده ! اي قريش : نضر و عقبه به مكه آمدند و گفتند       

اند كه ما او را از چيزهـايي          علماي يهود ما را دستور داده     . نمايد  محمد قاطعانه داوري مي   
آن گاه قريش نزد پيـامبر خـدا آمدنـد و سـؤاالت             . بپرسيم و سواالت را براي آنان گفتند      

خـواهم  فردا پاسـخ پرسـشهايتان را       :  به آنها گفت   �پيامبر اكرم   . يان را جويا شدند   هودي
بنابراين، پيـامبر پـانزده روز منتظـر مانـد، امـا            » ان شاءاهللا «: داد، ولي فراموش كرد بگويد    
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از طرفـي اهـل     . آمد  خداوند در اين مورد بر او چيزي نازل نكرد و جبرئيل به نزد او نمي              
محمد به ما وعـده داد كـه فـردا پاسـخ شـما را               : ني پرداختند و گفتند    پراك مكه به شايعه  

ايم، چيزي به مـا       دهم و امروز پانزده روز است كه در مورد چيزهايي كه از او پرسيده               مي
 به علت نازل نشدن وحي، انـدوهگين شـد و آنچـه اهـل مكـه                 � پيامبر اكرم . گويد  نمي
برئيل آمد و سوره كهف را از جانـب  سپس ج. گذشت گفتند بر او دشوار و سخت مي     مي

 را در مورد اندوه زياد او       � خداوند بر او نازل كرد كه در اين سوره خداوند، پيامبر اكرم           
نسبت به ايمان نياوردن قريش، سرزنش نمود و نيز در اين سوره در مورد اصحاب كهف                

ر مـورد    د و مرد جهانگردي كه قريش در مورد او پرسيده بودند، سخن بـه ميـان آمـد و                 
  : روح نيز اين مطلب نازل شد

� šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF???? ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%  �   )85 ،اسراء(  
پرسـند بگـو روح چيـزي اسـت كـه تنهـا               دربـارة روح مـي    ) اي محمـد  (از تو   «

  . » دانش اندكي به شما داده نشده استپروردگارم از آن آگاه است و جز
كـرد   داد به اين نكته اشاره مـي         سورة كهف عالوه بر اينكه پاسخ پرسشهاي آنان را مي         

كه پناهگاهي براي مستضعفان از ياران محمد، به وجود خواهد آمد، همان گونـه كـه آن                 
 خـود جـاي داد و       غار، جوانان مومني را كه دينشان را گرفته و از فتنه گريخته بودند، در             

نيز اين مسئله را تبيين نمود كـه انـسانهايي از يثـرب در كنـار كـساني كـه قـريش را در                   
اي باز و خندان مستضعفان را به آغوش خواهند گرفـت             ترديدشان ياري كردند، با چهره    

و انصار دين خدا خواهند بود و به توضـيح داسـتان موسـي بـا خـضر پرداخـت كـه از                       
 فلسفة قضاياي سه گانه را كه بـراي او          � موسي. اسرائيل است    بني ترين پيامبران   بزرگ

اتفاق افتاد، ندانست و به كارهاي خضر اعتراض كرد، در حالي كه تعهـد كـرده بـود كـه            
البته اتفاقات مذكور و آنچه پيرامون آن به وجود آمد، اثـري در نبـوت و          . اعتراض ننمايد 

ـ     پيامبري موسي نگذاشت و بني     وت او شـك نكردنـد پـس انگيـزة آنـان از             اسرائيل در نب
 � مطرح نمودن چنين پرسشهايي براي پي بردن به حقانيت و صـداقت رسـالت محمـد               

   1تواند باشد؟ چه مي
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خداوند اين مناسبت را بهانه قرار داد و به ايـن مطلـب اشـاره نمـود كـه راه نجـات                      
ن پناهگاهي يافتند   طور كه آن جوانا     مومنان نزديك است و پناهگاهي خواهند يافت همان       

و اهل مدينه با شادي از آنها استقبال خواهند كرد، آن طور كه اهـالي آن شـهر بـا ديـدن                      
يكي از آن جوانان، شادمان شدند و در صـدد اكـرام و تعظـيم و جاودانـه كـردن يـاد و                       

   1.خاطرة آنان بر آمدند
 و فعاليتهاي   هدف از نزول قرآن كريم ساختن و تربيت بهترين امتي است كه اقدامات            

از ديدگاه قرآن اين امـت، داراي       . آنان در جهت خيرخواهي و سود رساني به مردم است         
بالندگيها و ارزشهاي ذاتي و دروني و منابع ادراكي و معرفتي فراوان است و سورة فاتحه                

اين سوره شامل تضرع و   . هايي است كه در دوران مكي نازل شده است          از نخستين سوره  
اه خداوند است تا مومن را به راه راست هدايت نمايد و او را از راه كساني                 زاري به درگ  

كساني كـه خـدا بـر آنهـا         . كه خداوند بر آنها خشم گرفته و از راه گمراهان، نجات دهد           
باشند؛ چنانكـه ايـن مطلـب در          خشم گرفته است، يهوديان هستند و گمراهان، نصارا مي        

   2. آمده است� حديث عدي بن حاتم 
هـاي   هـا و شـيوه    تعيين اين برنامه و بيان راه راست، مقتضي اين است كه برنامـه            پس

اي كه هر كـس آنهـا را در پـيش             گمراه كننده بيان گردند تا بتوان از كور راههاي پراكنده         
  . بگيرد، سرانجام در ورطة هالكت سقوط خواهد كرد، پرهيز نمود

تشان و بيان مواضعي كـه آنهـا در برابـر           بنابراين، پرداختن به عقايد يهوديان و انحرافا      
كردند، امري است كه براي ساختن شخصيت ممتـاز اسـالمي بـه آن                پيامبرشان اتخاذ مي  

اي مستمر و پيوسته است؛ چرا كه معركه          نياز است؛ زيرا نبرد مسلمانان با يهوديان، معركه       
 توسـط انـسانها     هاي جاهلي كـه     و نبردي است بين برنامه الهي و صراط مستقيم و برنامه          

نمايد و براي تباهي و فـساد     هائي كه كلمات الهي را تحريف مي        برنامه. ساخته شده است  
   3.كند در زمين تالش مي
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  محاصرة اقتصادي و اجتماعي در اواخر سال هفتم بعثت
 و يارانش در برابر اذيت و آزار  �خشم قريش در مقابل بردباري و شكيبايي پيامبر اكرم

شاري مسلمانان بر دعوت بـه سـوي خـدا و منتـشر سـاختن اسـالم در ميـان               آنان و پا ف   
از اين رو آنان آزارهاي خود را افزايش دادند و از روي            . هاي اطراف، فزوني گرفت     قبيله

ستم و عداوت، رسـول خـدا و يـارانش و آن دسـته از خويشاوندانـشان را كـه بـا آنهـا                        
رار دادند و بدين صورت اذيت و آزار        نمودند، در محاصرة مادي و معنوي ق        همدردي مي 

  1.به اوج خود رسيد
مشركان تا آخرين حد به اذيت و آزار مـسلمانان شـدت بخـشيدند تـا                «: گويد  زهري مي 

اينكه آنها شديداً تحت فشار قرار گرفتند و دچار مشقت شدند و قريش در توطئه چيني بـه                  
ابوطالـب وقتـي از تـصميم       . برسـانند  را آشكارا به قتـل       � اين نتيجه رسيدند تا پيامبر اكرم     

 را بـه  � قريش آگاه گرديد، بني عبدالمطلب را جمع نمود و به آنها دستور داد تا پيامبر اكرم   
خواهنـد او را بـه قتـل برسـانند، حفاظـت              محلة خودشان ببرند و ايشان را از كساني كه مي         

هاي  اثر تعصب قوي و يا انگيزهافراد قبيلة بني عبدالمطلب اعم از مسلمانان و كافر بر . نمايند
قـريش بـا    .  اعالم نمودند  � ايماني بر اين رأي اتفاق كردند و حمايت خود را از پيامبر اكرم            

انـد، بـر ايـن        اطالع از اين موضوع كه بني عبدالمطلب، محمد را در حمايت خود قـرار داده              
 ننماينـد و تـا زمـاني كـه          اتفاق كردند كه با بني عبدالمطلب همنشيني نكنند و با آنان معامله           

آنها اين . پيامبر خدا را به آنان تحويل ندهند تا او را به قتل برسانند، با آنان رفت و آمد نكنند     
اي نوشتند، كه در آن، پيمانها و تعهداتي قيـد شـده بـود و اينكـه                   توطئة خود را در عهد نامه     

يچ مهرباني نسبت به آنهـا      هرگز راهي ديگر براي آشتي با بني هاشم وجود ندارد و قريش ه            
   2.نخواهد كرد، مگر اينكه محمد را به قريش بسپارند تا آنان، او را قتل برسانند

بر اين عهد بستند كه نه از بني هاشم زن بگيرنـد و نـه بـه                 «: و در روايتي آمده است      
يل آنها زن بدهند و نه به آنها چيزي بفروشند و نه از آنها چيزي بخرند؛ مانع رسيدن وسا                 

ارتزاق آنان گردند؛ صلحي از آنها را نپذيرند؛ با آنان مهرباني نكننـد؛ بـا آنهـا همنـشيني                    
هايشان وارد نشوند مگـر اينكـه محمـد را تحويـل              نكنند؛ با آنها سخن نگويند و به خانه       
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اي نوشـتند     دهند تا به قتل برسانند؛ سپس قريش با يكديگر عهد بستند و آن گاه عهدنامه              
انة كعبه آويزان كردند تا بيشتر بر اين پافشاري نمايند و بـه مفـاد عهدنامـه                 و آن را در خ    
   1.پايبند باشند

هاشم سه سال در شعب و محلـة خـود بـاقي ماندنـد و در شـرايط                بدين صورت بني  
قريش، بازارهاي خوراك و مواد غذايي را بـه         . كردند  بسيار سخت و دشواري زندگي مي     

 و خـوراكي كـه قـرار بـود وارد مكـه گـردد، پيـشدستي                 روي آنها بستند؛ هر نـوع كـاال       
خريدند و هدفشان اين بود تا شايد راهي براي ريختن خون پيامبر              نمودند و آن را مي      مي
  2. بيابند� اكرم

ترسـيد، شـب هنگـام كـه مـردم بـه         مـي  �ابوطالب از آنجا كه بر جان پيـامبر اكـرم  
كرد تا او نيز به بستر خـود بـرود؛    ر ميرفتند تا بخوابند، رسول خدا را وادا    رختخواب مي 

خوابيدند، ابوطالب يكي از فرزندان يا برادران يا عموزادگانش           سپس وقتي ديگران نيز مي    
فرستاد تا در رختخواب پيـامبر بخوابـد و آن حـضرت را بـه جـائي ديگـر منتقـل                       را مي 
   3.كرد مي

شـد تـا جـائي كـه       مي تر  هاشم و بني عبدالمطلب تنگ      دايرة محاصره بر صحابه و بني     
فرسـايي را سـپري       آنها ناچار شدند، برگ درختان را بخورند و زندگي سـخت و طاقـت             

  . نمايند
رفت و صـدايي      حتي آنان به وضعيتي گرفتار شدند، كه وقتي براي قضاي حاجت مي           

داشـت و   گرديـد، آن را بـر مـي    شنيد و متوجـه قطعـه پوسـت شـتري مـي          زير پايش مي  
خـورد   آورد و مي كوبيد و به صورت پودر در مي سوخت و مي    ميشست؛ سپس آن را       مي

و حتي وضع   . 4نمود  نوشيد و تا سه روز به وسيلة آن امرار معاش مي            سپس بر آن آب مي    
شـنيدند كـه از       اي بود كـه قـريش از آن سـوي دره داد و فريـاد كودكـان را مـي                     به گونه 

  . دادند گرسنگي آه و ناله سر مي
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ه طول انجاميد، تا اينكه سال سوم محاصره، خداونـد مردانـي از      محاصره تا سه سال ب    
اشراف قريش را برانگيخت تا عهدنامه را نقص نماينـد و كـسي كـه نقـض عهدنامـه را                    

مادر . او نزد زهير بن اميه مخزومي رفت      . كرد، هشام بن عمر و هاشمي بود        سرپرستي مي 
پـسندي كـه غـذا        آيا مي ! اي زهير : هشام به او گفت     . زهير، عاتكه دختر عبدالمطلب بود    

هايت در چنـين وضـعيتي بـه سـر            بخوري و لباس بپوشي و با زنان ازدواج بكني و دايي          
بـه خـدا    . گيرد  گيرند و كسي نيز از آنها زن نمي         كنند؛ زن نمي    ببرند؟ خريد و فروش نمي    

ي بودنـد و تـو او را بـه انجـام كـار       ) ابوجهـل (هاي ابن حكم بن هشام        سوگند اگر دايي  
  . پذيرفت خواندي، هرگز نمي مشابه اين با بستگانش فرا مي
به خدا سـوگند اگـر   . پس چه كار كنم؟ من يك نفر هستم       ! گفت واي بر تو اي هشام     
يـك  : هشام گفت . خواستم شد، براي نقض عهدنامه به پا مي  مردي ديگر با من همراه مي     

فرد سـومي جـستجو     : تگفزهير  . او كيست؟ گفت من   : گفت. كند  نفر با تو همكاري مي    
  . كن

پسندي كـه دو تيـره از    آيا تو مي: نزد مطعم بن عدي رفت و به او گفت       آن گاه هشام    
بني عبد مناف هالك شوند و تو شاهد اين ماجرا و در آن همگام و همراه باشي؟ به خدا                   

  . اگر چنين فرصتي را به قريش بدهيد، به انجام چنين كاري خواهند شتافت! سوگند
من براي تو نفر ديگـري      : گفت. چه كار كنم؟ من يك نفر هستم      واي بر تو من      :گفت

ام و    هنفر سومي برايمان پيـدا كـرد      : مطعم گفت .  او كيست؟ گفت من هستم     ام گفت   يافته
هشام نزد ابـوالبختري بـن      . برو و نفر چهارمي جستجو كن     : گفت. آن زهير بن اميه است    

واي بـر تـو آيـا       : ابوالبختري گفت .  او نيز گفت   د به هشام رفت و آنچه به مطعم گفته بو       
بـن  زهير بن ابي اميـه و مطعـم         : ا را بر اين كار ياري نمايد؟ گفت       يابيم كه م    كسي را مي  

هشام نـزد زمعـه بـن اسـود بـن           . نفر پنجمي پيدا كن   : گفت. نمايند  عدي ما را كمك مي    
ا بـرايش بـازگو     ن ر مطالب بن اسد رفت و با او سخن گفت و خويشاوندي او و حق آنا              

: سي هست كه با ما موافق باشد؟ گفـت        گويي، ك   آيا بر اين چيز كه مي     : زمعه گفت . نمود
آنان با يكديگر وعده كردند كـه شـبي در منطقـة خطـم              . سپس اين گروه را نام برد     . بلي

آنان در آنجا جمع شدند و با همديگر پيمان بـستند           . الحجون در باالي مكه گردهم بيايند     
. نماينـد قض عهدنامه تحريم اقتصادي، اجتماعي بني هاشم و بني مطلـب قيـام   كه براي ن 

كنم و نخستين كسي خـواهم بـود          من اين كار را آغاز مي     : زهير به جمع دوستانش گفت    
  . كه در اين باره سخن بگويد
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فرداي آن روز وقتي قريشيان روانه محافل و جمع دوستان خود شدند، زهير بن اميـه                
س فاخري بر تن داشت وارد شد و هفت بار بر گرد كعبه طواف به جاي                در حالي كه لبا   

آيا درست است كه ما بخـوريم و بپوشـيم حـال            : د و آن گاه رو به مردم كرد و گفت         آور
شـود و نـه       هاشم در معرض نابودي قرار دارند؛ نه چيزي از آنان خريداري مـي              آنكه بني 

نشينم تا آنكه اين عهدنامـة مبتنـي     نميبه خدا سوگند من  . شود  چيزي به آنان فروحته مي    
: اي از مسجد نشسته بـود گفـت         ر گوشه ابوجهل كه د  . بر تحريم و قطع روابط پاره گردد      

 اسـود در پاسـخ      زمعـه بـن   . گويي؛ به خدا سوگند آن عهدنامه پاره نخواهد شد          دروغ مي 
ـ      . به خدا سوگند تو بسيار دروغگويي     : ابوجهل اظهار داشت   ه نوشـتن   ما از همان آغـاز ب

گويد، ما از آنچـه در ايـن          زمعه راست مي  : ابوالبختري نيز گفت  . راضي نبوديم اين پيمان   
طعـم بـن   م. شناسـيم  عهدنامه نوشته شده است، خشنود نيستيم و آن را به رسـميت نمـي         

گوييـد و هـر كـس جـز ايـن             شما هر دو راست مـي     : عدي خطاب به دو دوستش گفت     
ن پيمان و از آنچه در آن نوشته شده است، به خدا پنـاه              ما از اي  . بگويد، دروغ گفته است   

هشام بن عمرو نيز سخناني همانند سخنان آنها اظهـار          . جوييم  بريم و از آن بيزاري مي       مي
ابوجهل گفت اين تصميمي است كه قبالً گرفته شده و دربارة آن در جايي ديگـر            . داشت

  . دربارة آن مشورت گرديده است
مطعم بـن   . گفت  اي از مسجد نشسته بود و سخن نمي          در گوشه  در اين ميان ابوطالب   

عدي بلند شد تا عهدنامه را پاره كند، ناگهان ديد كه موريانه آن را خورده اسـت و از آن                    
 اما ابن اسحاق روايت كرده      1باقي نمانده است  » به نام خدا  « »باسمك اللهم « چيزي جز 

بخورد و موريانه هيچ نامي از خداونـد را         خداوند موريانه را فرستاد تا عهدنامه را        : است
 از ايـن    �پيـامبر اكـرم   . در آن نگذاشت فقط ستم قطع رابطه و اتهـام در آن بـاقي مانـد               

پس ابوطالب نزد قومش رفت و آنها را از اين جريان خبر            . ماجرا، عمويش را با خبر كرد     
دهم تـا او      ما قرار مي  ام دروغ گفته باشد، من او را در اختيار ش           كرد و گفت اگر برادرزاده    

دو طـرف   . را به قتل برسانيد و اگر راست گفته بود، شما بايد از تحريم ما دست برداريد               
هـاي پيـامبر    سپس وقتي عهدنامـه را گـشودند، بـه صـحت گفتـه          . اين پيمان را پذيرفتند   

مـا از ايـن     :  پي بردند؛ پس در اين هنگام مطعم بن عدي و هشام بن عمرو گفتند              �اكرم
آبرو كردن    جوييم و با هيچ كس در بي         مبني بر ظلم و ستم و قطع روابط بيزاري مي          پيمان
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شويم و به دنبال آنها مرداني از اشراف قريش آنهـا را              خود و اشراف خود هم آهنگ نمي      
   1.تاييد كردند و باالخره اين پيمان لغو شد و محاصره پايان يافت

  

  درسها و آموختنيها 
ي اين عهدنامه، پي خواهيم برد كـه قـريش، بنـدهاي ايـن              با توجه به مفاد بندها     - 1

اي براي انعطاف نگذاشتند و اين بيانگر آن          عهدنامه را بسيار محكم نموده و در آن روزنه        
است كه اين عهدنامه بعد از رايزنيها و مشورتهاي گسترده، ترتيـب يافتـه و وضـع شـده                 

  . اي متعددي استفاده شده استه است و در ترتيب دادن اين عهدنامه از عقل و انديشه
اينكه در آن ذكر شده است كه ازدواجـي بـين دوطـرف صـورت نگيـرد، قـضية            - 2

شـود    اجتماعي مهمي است؛ زيرا ازدواج، اغلب باعث دوستي و همدلي و همبستگي مـي             
آورد و هـر گـاه چنـين     و نيز به سبب ازدواج، ارتباط خانواده زن و شوهر را فـراهم مـي          

يد، مسلماً اين كار بـه ضـعف و شكـسته شـدن محاصـره و تحـريم                  گرد  كاري انجام مي  
بنابراين، به خاطر جلوگيري از چنين وضعي، در پيمان تصريح شده بـود كـه               . انجاميد  مي

  . نبايد ازدواجي ميان بني هاشم و ديگر افراد قريش صورت بگيرد
سـزايي  نهي از داد و ستد با بني هاشم، جانب اقتصادي قضيه را كه از اهيمت به                  - 3

برخوردار است، مورد توجه قرار داده است؛ زيرا خريد و فروش شـالودة اصـلي حيـات                 
شود؛ پس هـر گـاه        اقتصاد است و براساس خريد و فروش، منافع ميان انسانها مبادله مي           

اين تعامل و داد و ستد وجود نداشته باشد، ساختار و بناي اقتصادي جامعه يـا جماعـت                  
قتـصادي بـا خطـر جـدي روبـرو خواهـد شـد و انـسان                 فرو خواهد ريخت و حيـات ا      

ضروريات اوليه زندگي را از دست خواهد داد كه در نتيجه، به علت فقـدان ضـروريات                 
شود كه چنين شرايطي بـراي او ايجـاد          هاي كساني مي    زندگي، مجبور به پذيرش خواسته    

مـسلمانان بـود و     داشـتن     بنابراين، هدف قريش از اين بند عهدنامه، گرسنه نگه        . اند  نموده
اي كه اصـحاب    اين محاصره در طي اين چند سال تاب و توان آنان را گرفته بود به گونه               

   2.خوردند  برگ درختان و حتي پوستهاي خشكيده را مي� و ياران پيامبر اكرم
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عالوه بر محاصره و تحريم اقتصادي، بند ديگري در عهدنامه وجود داشـت كـه                - 4
بنـابراين،  . بست  آمدند، مي   ه با بازرگاناني كه از بيرون مكه مي       راه مسلمانان را براي معامل    
گفتنـد تـا مـسلمانان نتواننـد          آمدند، قيمت اجناس را گـران مـي         تاجراني كه از بيرون مي    

  . دادند، سير بكنند چيزي بخرند و شكم كودكانشان را كه از گرسنگي، گريه و ناله سر مي
ر اين بند عهدنامه     همه اين فشارها به خاط      و 1شد  آري گرية كودكان از دور شنيده مي      

حتي ايـن بنـد     » .هيچ چيزي كه باعث ارتزاق است، نبايد به آنان برسد         «: گفت  بود كه مي  
   2.داد كسي، چيزي را به عنوان هديه يا تحت هر نام ديگري به آنان بدهد اجازه نمي

راه » .پذيرنـد هيچ گونه پيشنهاد صلح و آشتي را از آنها ن         «: گفت  بند بعدي كه مي    - 5
بنـابراين، جـايي بـراي      . بـست   را براي انتخابي ديگر جز سپردن محمـد بـه قـريش، مـي             

قريش هچ نوع مهرباني    «: گفت  و اما بند ديگري كه مي     . داشتحلهاي منصفانه وجود ن     راه
گـردد تـا      بندي است كه مانع بروز عواطف و احـساسات مـي          » .در حق بني هاشم نكنند    
ن همپيمانان وجـود نداشـته باشـد؛ چـون مهربـاني و دلـسوزي               دلسوزي و عاطفه در ميا    

ممكن بود به شكسته شدن تحريم و محاصره بينجامد كه در نتيجه به شكست تالشـهاي                
گرديد و اين امر ناخوشايند قريش بود بنابراين قريش بـا گنجانـدن ايـن                 قريش منجر مي  

  . ذاشتندبند در عهدنامه جايي براي مهرباني و دلسوزي در عهدنامه نگ
بـستن روزنـه    » .با آنها همنشيني و اختالط نكننـد و سـخن نگوينـد           «اين بند كه     - 6

مهمي بود؛ چون ممكن بود از اين راه تحـريم و محاصـرة آنـان در معـرض خطـر قـرار          
بگيرد؛ زيرا همنشيني و اختالط و سخن گفتن با مسلمانان به گفتگـو و مناقـشه و تبـادل            

ا اين كار امكان داشـت مـسلمانان بتواننـد احـساسات و             شد و ب    آرا و ديدگاهها منجر مي    
... عواطف آنان را تحريك كنند يا اينكه آنان را قانع سازند كه دين آنها بر حـق اسـت و                     

براي اينكه چنين امري اتفاق نيفتد در عهدنامه تصريح كرده بودند كه نبايد بـا مـسلمانان                 
  . همنشيني و اختالط كرد و با آنها سخن گفت

بندي اسـت كـه بـا بنـدهاي گذشـته           ) هايشان نروند   به خانه (ه قريش گفتند    اينك - 7
هـا جوانـب انـسانيت را در وجـود تحريـك              تفاوتي ندارد؛ چون وارد شدن آنها به خانه       

ترين لوازم زنـدگي خـالي اسـت و     اي را ببيند كه از ساده   نمايد؛ زيرا وقتي انسان خانه      مي
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برد و گناهي جز اينكه       تن پوشش كافي رنج مي    اهل آن خانه از گرسنگي و بيماري ونداش       
شـود و   اند ندارند، بدون ترديد عاطفه تحريـك مـي   ديني غير از دين قريش انتخاب كرده     

  .افتد كه اين ستم و رنج را از اهل آن خانه برطرف كند انسان با شعور به اين فكر مي
دنامه تصريح شـده    به خاطر اينكه رهبران قريش در چنين مواقعي قرار نگيرند، در عه           

  .هاي مسلمانان وارد نشوند بود كه به خانه
داد و مفـاد بنـدهاي آن         آويختن عهدنامه در كعبه، به عهدنامه نوعي تقـدس مـي           - 8

دانـستند و     گرفت؛ زيرا عربها بدون استثناء كعبه را مقـدس مـي            رنگ قداست به خود مي    
  1.براي آن حرمت و تقدس وااليي قايل بودند

 پرداختند و اين از     �  و بني عبدالمطلب به حمايت پيامبر اكرم       هاشم  مشركان بني  - 9
كردند بنابراين، از ايـن مـاجرا و          رسوم جاهليت بود كه از خويشاوندان خود حمايت مي        

تواند از قوانين كفر در آنچه بـه          توان چنين استنباط كرد كه مسلمان مي        قضاياي مشابه مي  
ه اين كار بر اسـاس رأي راجـع اهـل فتـوا             نفع دعوت است، استفاده نمايد به شرط اينك       

  2.انجام گيرد
قوانين حقوق بشر در عصر حاضر تضميني است براي مسلمان كـه امنيـت او را                 -10

توان از آزادي ديني كه در بسياري از كشورها وجـود دارد، اسـتفاده                نمايد و مي    تأمين مي 
گـذارد،   ان مـسلمان مـي  كرد و نيز قوانين بسياري از كشورها، فرصتهايي را در اختيار انس     
  3.برداري نمود بايد از آن و از ديگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقيق بهره

 از وي، حمايـت از رسـالت        � بايد دانست كه حمايت خويشاوندان پيامبر اكرم       -11
بنـابراين، اگـر    . كردنـد    حمايـت مـي    � ايشان نبود؛ بلكه آنها فقط از شخص پيامبر اكرم        

هـاي   اي از وسـيله    نان از اين گونه حمايتها بـه عنـوان وسـيله          روزي ممكن بود كه مسلما    
ها و دشمنيهاي آنان استفاده نماينـد،         جهاد و چيره شدن بر كافران و پاسخ دادن به توطئه          

  4.برداري نمايند بايد ازآن بهره
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ابوطالب نتوانست با پيمان متجاوزانه و ستمكارانه مبارزه كند و تنها راه مبارزه با               -12
، جنگ سياسي از يك طرف و تالش براي از هم گـسيختن و متالشـي كـردن                  اين پيمان 

 را سـرود كـه در آغـاز آن آمـده            بنابراين، قصيده معروفش  . اين پيمان از طرفي ديگر بود     
  :است

  و لما رأيت القوم الود عنـدهم      
  

  و قد قطعوا كل العري و الوسائل       
  

هاي دوستي و محبت  وندها و ذريعهوقتي قوم را ديدم كه دوستي و محبتي ندارند و همه پي        «
  ».اند را بريده

  و قد حالفوا قومـاً علينـا اظنـه        
  

  1يعضون غيظاً خلفنـا بـا االنامـل        
  

كنند و نسبت به ما بدگمان هستند و پشت سر مـا              و با قومي پيمان بستند كه ما را متهم مي         «
  ».يرندگ از بس كه تنفر دارند و خشمگين هستند، انگشتهايشان را به دندان مي

اين قصيده، تأثير مهم و به سزايي داشت كه مكه را تكان داد و توانست حـس پنهـان                
نژاد پرستي و تعصب قومي را در خويشاوندان بني هاشم تحريك نمايـد كـه در نتيجـه،                  

  2.آنان به طور پنهاني مشورت كردند و مردم را به نقض عهدنامه فرا خواندند
هاي بزرگ كه كيـان جامعـه          به وسيله قصيده   ابوطالب در مبارزه با جامعه قريش      -13

قريش را تكان داد، پيروز شد و افرادي كه قبالً نام بـرديم بـراي نقـض عهدنامـه بـه پـا                       
 هاشم و بني عبـدالمطلب داشـتند و          آن پنج نفري كه نسبت خويشاوندي با بني       . خاستند

ــه ــا برنام ــستند ب ــ   توان ــسلمانان و ي ــق، موضــع ســتم و جــور را از م ــزي دقي اوران و ري
كند كه بـسياري از افـراد كـه بـه ظـاهر از                همپيمانانشان برطرف نمايند، به اين اشاره مي      

هاي حكومت جاهلي بودند، در درون خود از اين ستم و تجـاوز ناراضـي                 حاميان و پايه  
مسلمانان معاصـر نـه تنهـا       . بودند و براي رفع اين ستم، از فرصت مناسب استفاده كردند          

بايـست در ژرفـاي وجودشـان         ر اهميت بدهند؛ بلكه اهميت اين امور مي       بايد به اين امو   
نفوذ كند و حقيقت قرآن كريم و سنت نبوي برايشان روشن شوند و طبيعت دشمني بين                
اسالم و يهود و نصارا و سكوالريسم را درك نمايند تا با اين شـناخت درصـدد خـدمت            

  3.بهتر به اسالم بر آيند
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يدة مخالف در خور بررسي و عنايت است؛ چون اين          حالت ابولهب به عنوان پد     -14
ترين خويـشاوندان داعيـان بـا آنهـا           شود و بسا نزديك     پديده در تاريخ اسالمي تكرار مي     

كننـد و معمـوالً       ورزند و در آزار و اذيت داعيان از هيچ امري فروگـذار نمـي               دشمني مي 
  1.باشد گانه ميتر از دشمنان بي مبارزه چنين كساني با داعيان به مراتب سخت

پيامبر خدا، به مسلمانان آموخت كه بـا دشـمن رو در رو نـشوند و خونـسردي                   -15
ترين تربيت در اين مرحلـه، صـبر و           بزرگ. خويش را حفظ كنند و آغازگر جنگ نباشند       

شكيبايي ورزيدن قهرمانان در برابر اين اذيت و آزار بود كه بـدون هـيچ مقـاومتي آن را                   
 �مر، ابوبكر، عثمان و ديگران مطيع و فرمانبردار پيـامبر اكـرم           حمزه، ع . كردند  تحمل مي 

نمودنـد و در مقابـل        ورزي را تحمل مـي      بنابراين، تمام اين آزارها و ستمها و كينه       . بودند
تنها يك بار و يا دو بار مقاومت ورزيدنـد؛ بلكـه سـه                اين نوع آزار و اذيتها و حوادث نه       

يتها را متحمل نمودند و ايـن در حـالي بـود كـه              سال كه در محاصره بودند، اين گونه اذ       
شـد كـه      نمودند، اما با اين وجود به آنها اجازه داده نمـي            ترين شرايط را تحمل مي      سخت

  2.حتي يك تير شليك كنند
ايــن حــوادث، عظمــت مــسلمانان صــدر اســالم را در پايبنــدي بــه دســتورات   -16

آميز، بيانگر الـزام و       تهاي خشونت نمايد و دوري نمودن آنها از فعالي        فرماندهشان ثابت مي  
ور نمـودن     تـر از تـرور ابوجهـل و شـعله           از نظر آنان هيچ چيزي آسان     . شكوه آنان است  

داند، نبـود، امـا آنهـا بردبـاري      جنگي حساب نشده و نابرابر كه نتيجه آن را فقط خدا مي           
  .نمودند و به دستورات پيامبر پايبند ماندند

 در حبشه و نجران و در قبيلـة ازد و در قبيلـة              دعوت اسالمي پيروزيهاي شگفتي    -17
اوس و در غفار به دست آورد و دعوت در خط و محوري روشن شكل گرفـت كـه در                    

توانـست    توانست پايگاهي براي اسالم و مسلمانان و مراكزي قوي باشد كه مـي              آينده مي 
 در لحظات حساس بجنبد و حركت كند و دعوت از حدود مكه كه اهالي آن سـنگدل و                 

  .ستمكار بودند، فراتر رفته بود
دار ، توشه بزرگي در زمينه ساخت و تربيت فراهم            اين سه سال براي نسل پرچم      -18

  .ساخت ساخت كه آنها را در تحمل دردها، گرسنگيها و ترسها شكيبا مي

                                                           

  .186 همان، ص -1

  .371، ص 1، ج  القياديهةالتربي -2



447  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

شـدند و در       متـأثر مـي    � برخي از مشركان نيز از عظمت شخصيت پيامبر اكـرم          -19
انديـشيدند و واكـنش       داد مي   صولي كه دين جديد ارائه مي     اعماق وجودشان به مبادي و ا     

داند، اما تسلط سران و اشراف و قدرت بزرگان از ابزار اين تأثير و اين محبـت                   نشان مي 
گرديد و پايان داستان عهدنامه، سيماي روشني از اين قضيه به ما ارائـه                و تربيت مانع مي   

  1 .دهد مي
العـاده در افـرادي كـه      معجزات خـارق   داليل قاطع و موجه و حجتهاي روشن و        -20

گـذارد؛    پيرو هواهاي نفساني هستند و تنها به فكر منافع و مصالح خود هستند، اثـر نمـي                
نمايند و دروازة انديشيدن و تفكر را به روي دلهـا             چون آنها از عقلهاي خود استفاده نمي      

چشمهايـشان را از  گيرند و  حق ميبندند و گوشهاي خود را براي شنيدن  و عقلهايشان مي 
ابوطالب، آنها را خبـر داد كـه      . بندند  دين و تأمل و راهيابي به حق بعد از داليل آن، فرو مي            

 آنچه براي عهدنامه اتفاق افتاده، به او گفته است و به او خبر داده اسـت كـه                   � پيامبر اكرم 
با وجـود اينكـه     آنها  . باقي مانده است  ) باسمك اللهم (موريانه آن را خورده و فقط نام خدا         

بـه راسـتي ايـن    . شاهد حقيقت اين موضوع بودنـد، امـا هـيچ يـك از آنهـا ايمـان نيـاورد           
  2.گرداند نمايد و گوشها را كر مي هواپرستي است كه انسان را اين گونه از حق دور مي

حادثه تحريم اقتصادي و اجتماعي در نهايت به نفع دعـوت اسـالمي انجاميـد و                 -21
پس از موسـم حـج      . هاي عرب گرديد    ت دين جديد در ميان قبيله     عاملي مهم براي تبليغا   

عرب اين خبر پخش شد و توجة تمام مردم جزيره عربي را بـه ايـن                قبايل  در ميان تمام    
دعوت كه صاحبان آن و يارانش گرسـنگي و تـشنگي و انـزوا را در ايـن مـدت تحمـل                      

  .تداعي نمودنمايند، جلب كرد و اين در وجود آنها حقانيت اين دعوت را  مي
اين تحريم و محاصره، عربها را نسبت به كفار مكه بـه خـاطر سـنگدلي آنهـا در         -22

هاشم و بني عبدالمطلب خشمگين ساخت و از طرفـي آنـان را واداشـت تـا                   رفتار با بني  
نسبت به پيامبر خدا و يارانش دلسوزي كنند و چـون محاصـره شكـسته شـد، مـردم بـه         

عوت در تمام نقاط پخش شـد و صـداي آن در تمـام              اسالم روي آوردند و جريان اين د      
سرزمينهاي عرب طنين انداخت و اين گونه تحريم اقتصادي همانند سالحي عليه افرادي            

                                                           

  .385-384 همان، ج -1

  .167، ابي فارس، ص  النبويهةالسير -2



448 الگوي هدايت

كه آن را ايجاد كرده بودند، قرار گرفت و تحريم كامالً بـه عكـس آنچـه رهبـران شـرك                 
  1.خواسته بودند، عاملي بسيار قوي در نشر دعوت اسالمي گرديد

هاشم و بني عبدالمطلب در كنار پيامبر خدا اثـر خـود را               ي و مقاومت بني   پايمرد -23
هاشم و بنـي عبـدالمطلب        در فقه اسالمي گذاشته است و بعدها باعث شد كه سهميه بني           

  :نويسد  كثير در تفسير آيه زير ميابن. از خمس داده شود

� (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ!!!! uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   )41 ،انفال(  
آوريـد، يـك پـنجم آن         بدانيد كه همة غنائمي را كه فراچنگ مي       ) اي مسلمانان («

متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و وامانـدگان در راه                
است اگر به خدا و بدانچه بر بنده خدا در روز جدايي نازل كرديم، ايمان داريد،                 

رويـارو شـدند و خـدا بـر همـه چيـز             ) مؤمنـان و كـافران    (روزي كه دو گـروه      
  ».تواناست

شـود؛    سهم ذي القربي به بني هاشم و بنـي عبـدالمطلب داده مـي             «: گويد  ابن كثير مي  
چون بني مطلب در جاهليت در آغاز اسالم، بني هاشم را حمايت و يـاري كردنـد و بـه                    

گرچـه   وارد دره شدند، اما بني عبدشـمس و بنـي نوفـل         � خاطر حمايت از پيامبر اكرم    
عموزادگان آنها بودند، ولي در اين كار با آنان هم آهنـگ نـشدند؛ بلكـه بـا آنهـا مبـارزه                 

ها و طوايف قريش براي جنگ با پيامبر          كردند و با آنها قطع رابطه نمودند و با ديگر تيره          
اش آنها را بيشتر از ديگران مورد         بنابراين، ابوطالب در قصيده   .  هم آهنگ گرديدند   �اكرم

  2.و مذمت قرار دادنكوهش 
وقتي خداوند بعد از شرايط ياري نمودن دين، عزت دادن پيامبر و فـتح مكـه را                  -24

داد كـه در دره بنـي          نيز با فرا رسيدن حجه الوداع ترجيح مـي         � فراهم آورد، پيامبر اكرم   
كنانه پايين بيايد و اردو بزند تا مشكالت و سختيهاي دوران گذشته را بـه يـاد بيـاورد و                    

                                                           

  .101، د عبدالوهاب كحيل، ص الحرب النفسيه ضد االسالم -1

  .312، ص 2، ج تفسير ابن كثير -2



449  دعوت آشكار و روشهاي مشركان در مبارزه با آن

هي را به خاطر ارزاني نمودن فتح بزرگ و واردشدن آنها به مكه كـه روزي از آن                  شكر ال 
بيرون رانده شده بودند را به جاي آورد و تا قضية پيروزي حق و سربلندي آن و قـدرت                   

من گفتم : گويد  روايت است كه مي    � از اسامه بن زيد   . 1يافتن اهل حق را گوشزد نمايد     
ـ     : فرمود.  خواهي آمد  پاييناي پيامبر خدا، فردا كجا       راي مـا جـايي گذاشـته       آيـا عقيـل ب

جايي كـه بنـي كنانـه بـا         . ما فردا در درة بني كنانه پايين خواهيم آمد        : است؟ سپس گفت  
قريش بر كفر سوگند ياد كردند و عليه بني هاشم پيمان بـستند كـه بـا آنهـا داد و سـتند                       

  2.نكنند و آنها را جاي ندهند
نمايـد،   راي تطبيق و اجراي شريعت الهـي تـالش مـي   هر ملتي در هر زماني كه ب  -25

. بايد در محاسبات خود، احتماالت تحريم و محاصره از جانـب اهـل باطـل را بگنجانـد                 
كفر يك ملت است بنابراين، رهبران امت اسالمي بايد خود و پيروانشان را بـراي چنـين                 

اسـب بـراي آن وضـع       شرايطي آماده نمايند و اگر چنين امري اتفاق افتاد، راه حلهـاي من            
نمايند و بينديشند كه با جايگزينهاي مناسب، تحريم و محاصره را خنثي نمايند تـا امـت                 

  3.بتواند در برابر هر نوع تحريم و محاصره استقامت و پايداري ورزد

                                                           

  .149، ص الغرباء االولون -1

  .33، ص 4دار الحرب، ج ، باب اذا اسلم قوم في 180، كتاب الجهاد، ص بخاري -2

  .98، ص  النبويه قراءه في جوانب الحذر و الحمايهةالسير -3
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هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف 

  و سفر اسراء
 



 



 

  

  

  

  

  

  فصل اول
  

   با سنت استفاده از اسباب� تعامل پيامبر اكرم

  
لهي كه رسول خدا، از آن در جهت تبليـغ ديـن اسـالم اسـتفاده نمـود،                  يكي از سنتهاي ا   

اسباب جمع سبب است يعني هـر چيـز كـه بـه وسـيلة آن،                . سنت استفاده از اسباب بود    
سنت استفاده از اسباب در آفرينش الهي، به وضوح مشاهده          . رسد  انسان به چيز ديگر مي    

ه است و در آن سنتها و قوانيني به         خداوند جهان هستي را با قدرت خود آفريد       . گردد  مي
نمايند و هر چيـز را،        وديعه نهاده است كه استقرار و استمرار جهان هستي را تضمين مي           

خداوند، عرش خود را بر دوش مالئكه       . پس از ارادة اهللا، مرتبط با اسباب قرار داده است         
... روياند و       ا آب مي  گذارده و كوهها را به عنوان ميخ بر زمين كوبيده است و كشتزار را ب              

خواست همه اين امور و يا ساير امور را با قدرت خود بدون اينكه نياز                 طبعاً اگر خدا مي   
نمود كه هر چيـز بـه    داد، اما حكمت الهي چنين اقتضا مي به سببي داشته باشند، انجام مي   

ش را وسيلة سبب آن انجام پذيرد و اين براي آن است تا خداوند آفريدگان و خلق خـوي              
به اهميت و ضرورت رعايت نمودن اين سنت متوجه نمايـد تـا اينكـه سـير و حركـت                    

خواهـد، انجـام شـود؛ چنانكـه اسـتفاده از اسـباب را در                 زندگي به صورتي كه خدا مـي      
همچنين در كتاب خدا ايـن مطلـب        . نماييم  آفرينش الهي به صورت واضحي مشاهده مي      
نموده است كه بايد در تمام كارهاي دنيـوي         ثبت شده است و خداوند بندگان را متوجه         

و اخروي خود به صورت يكسان اين سنت استفاده از اسباب را مورد عنايت قرار دهند؛                
  :فرمايد  چنانكه مي



453  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã $$ $$#### ““““ uu uu$$$$ zz zz>>>> || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu$$$$ ää ääIIII yy yy™™™™ uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ //// ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )105 ،توبه(  
) ظاهر(بيند و پيغمبر و مؤمنان اعمال         بگو انجام دهيد، خداوند اعمال شما را مي       «

 �  شويد كه آگاه از پنهان      بينند و در آخرت به سوي خدا برگردانده مي          شما را مي  

  ».سازد لع ميكنيد، مط و شما را بدانچه مي����� ��� 
  :فرمايد همچنين مي

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää9999 ss ssŒŒŒŒ (( ((####θθθθ àà àà±±±± øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ pp ppκκκκ ÈÈ ÈÈ:::: ÏÏ ÏÏ....$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà±±±± –– ––ΨΨΨΨ9999 $$   )15 ،ملك(   � ####$$
او كسي است كه زمين را رام شما گردانيده است؛ پس در اطراف و جوانـب آن             «

  ».خدا بخوريد و زنده شدن دوباره در دست اوستراه برويد و از روزي 
  : خواست تا از اسباب استفاده نمايدترين شرايط  همچنين خداوند از مريم در سخت

� üü üü““““ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí õõ õõ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¿¿ ¿¿2222 ÏÏ ÏÏ'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ññ ññÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY7777 ss ssÛÛÛÛ ââ ââ‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yy____ �   

  )25 ،مريم(  
  ». چيني بر تو فرو باردتنة خرما را بجنبان و بتكان تا خرماي نورس و دست«

نمايد كـه اسـتفاده از اسـباب در تمـام امـور و شـرايط                  و اين گونه خداوند تاكيد مي     
ضروري و الزم است و پيـامبران خـدا بيـشتر از همـة مـردم، ايـن سـنت الهـي را درك            

آن حضرت در جريان تأسيس دولت اسالمي از همة اسبابي كه در توان داشت،              . نمود  مي
داد و ايـن موضـوع را در    توجهي و بدون دقت انجـام نمـي       و امري را با بي    استفاده نمود   

رسول خدا همواره از    . ايم  مطالبي كه ذكر نموديم و آنچه ذكر خواهيم نمود بررسي نموده          
خواست تا اين سنت الهي را در كارهاي دنيوي و اخروي به صورت يكـسان                 يارانش مي 

كرد كه ايمـان      احساس مي ) عصر درخشان  (امت اسالمي در صدر اسالم    . 1رعايت نمايند 
آنها . به قدرت مطلق الهي و قضا و قدر او با استفاده از اسباب، هيچ گونه مغايرتي ندارد                

كردند كه خداوند در اين جهان هستي و در زندگي بشر سنتهاي تغيير ناپـذيري                 درك مي 

                                                           

  .250-248، ص  االسالميهةالتمكين لالم -1



454 گوي هدايتال

 هر كاري را انجام دهد و       تواند  اي دارد كه مي     العاده  دارد و با اينكه خداوند سنتهاي خارق      
تواند در برابر او بايستد و او را ناتوان سازد، اما او بر اساس سنت خـود                   هيچ چيزي نمي  

بنابراين، آنها به اين نتيجه رسيدند كه شـرايط خـود را بايـد بـا سـنتهاي                  . نمايد  عمل مي 
جـه  خواهند در واقعيت زنـدگي خـود بـه نتي        موجود در جامعه هماهنگ سازند و اگر مي       

بايـست از اسـبابي اسـتفاده         مطلوب برسند؛ يعني، بايد براي رسيدن به نتايج مطلوب مـي          
  1.شود ها منجر مي نمايند كه به اين نتيجه

بازماندن مسلمان از رهبري جهاني، به خاطر ستمي نيست كه خدا بر آنان روا داشـته                
وشـي سـپرده و     است؛ بلكه اين عدالت الهي با قومي است كه رسالت خويش را بـه فرام              

اي از هواپرسـتي و اوهـام در زمينـة علـم و عمـل،                 جايگاه خود را پايين آورده و با توده       
انـد و گمـان       صفاي وجود خويش را تيره كرده است و از سنتهاي الهي اسـتفاده ننمـوده              

خيـر، ايـن    . توان به قدرت و حكومـت دسـت يافـت           اند كه با آرزوها و خياالت مي        برده
  .محال است و جنون

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 55 55ΘΘΘΘ �� ��ξξξξ ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �   

  )182 ،آل عمران(  
به خاطر چيزي است كه دستهاي خودتـان پيـشاپيش          ) عذاب آتش سوزان  (اين  «

  ».دارد ستمي روا نمي) هرگز كمترين(فرستاده است و خداوند به بندگان 
ل مطرح گردد كـه وقتـي خداونـد مؤمنـاني را كـه از               و شايد در اذهان مردم اين سؤا      

نمايد؛ پس كافراني كـه در طـول زنـدگاني            اند چنين مجازات مي     فرمان او سرپيچي كرده   
پردازند و با وجود اين در زمين از نظر مادي در نهايت توان و                خود، به انكار خداوند مي    

  قدرت هستند، چرا بايد مجازات نگردند؟
كافران به تواناييهاي موجود، به خاطر اين نيست كه آنها بـه خـدا        دستيابي  : بايد گفت 

باشند و نيز كافران بـه ايـن تواناييهـا بـه وسـيلة                ترند يا بيشتر مورد پسند خدا مي        نزديك
اند و نه به خاطر اينكه نژاد آنان با سـاير مخلوقـات متفـاوت             جادو يا معجزه دست نيافته    

صي آنها در اعماق درياهـا و فـضانوردي آنـان بـه             است و نيز صنعت پيشرفته آنها و غوا       

                                                           

  . با اندكي تصرف262، محمد قطب، ص حيمفاهيم ينبغي ان تصح -1
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هاي درستي دارند؛ بلكـه راه        خاطر اين نيست كه عقيده آنان بر حق است يا اينكه انديشه           
رسيدن به اين پيشرفت، دري است كه به روي همگان بـاز اسـت؛ هـم بـراي مؤمنـان و                     

  :فرمايد ميكافران و هم براي نيكان و براي بدكاران، چنانكه خداوند 

�  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### $$$$ uu uuηηηη tt ttFFFF tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ ee ee∃∃∃∃ uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ �    )15 ،هود(  
خواستار زندگي دنيا و زينت آنان باشند، اعمالـشان را در ايـن             » تنها«كساني كه   «

  ».دهيم مال ميگونه كم و كاستي به تمام و ك جهان بدون هيچ
خداوند قدرت و حكومت در زندگي را چنان قرار داده است كه با تالش و كوشـش                 

رود؛ پس هر كـس       انسان و طبق سنتهاي ثابت الهي و قوانيني كه تغيير ناپذيرند، پيش مي            
صادقانه تالش كند و با سنتهاي زندگي همگام باشد، به اندازة تالش و فعاليـت خـود و                  

درسـت  . يابـد   اهميت قائل شدن به آن به حكومت و قدرت دست مي          به اندازة ارزش و     
گـشايد و بـر ايـشان در آن     است كه اين پيشرفت، درهاي بهشت را به روي كافران نمـي       

جهان كارساز نيست، اما كوتاهي ورزيدن مسلمانان گناهي است كه بـه خـاطر آن مـورد                 
  1.بازپرسي و محاسبه قرار خواهند گرفت

  

  خدا و استفاده از اسباب توكل بر مسئله ي
شود؛ پس اسـتفادة مـؤمن از         گيري اسباب نمي    بايد دانست كه توكل بر خدا، مانع از بهره        

اسباب، به خاطر ايمان به خداوند و اطاعت اوست؛ چـون اسـتفاده از اسـباب را توصـيه      
آفريننـد و بـر    هـا را مـي     كند كه اسـباب، نتيجـه       اما مؤمن اين گونه فكر نمي     . نموده است 

آفريند، همان طـور كـه اسـباب را پديـد             ها را مي    كند؛ بلكه آنچه نتيجه     اسباب توكل نمي  
. آورد، تقدير و امضاي الهي است و در احساس مؤمن نتيجه و سبب ارتبـاطي ندارنـد     مي

استفاده از سبب نوع بندگي و عبادت است؛ چون به اطاعت از دستور خدا از آن استفاده                 
كـسي  .  بر اساس تقدير و قضاي الهي و جدا از سبب اسـت  شود و محقق شدن نتيجه      مي

جز خدا توان تحقق آن را ندارد و اين گونه شعور و احساس مؤمن از پرستش اسباب و                  
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گردد و در همين حال او بر حسب توان خود به طور كامل از                وابسته بودن به آن آزاد مي     
ي كامـل از اسـباب بـه دسـت          بـردار   نمايد تا پاداش الهـي را در بهـره          اسباب استفاده مي  

  1.بياورد
 در احاديث زيادي ضرورت استفاده از اسباب، همراه توكل بر خـدا را              � پيامبر اكرم 

تأكيد نموده است، همان طور كه مردم را متوجـه نمـوده اسـت كـه توكـل و اسـتفاده از                  
مـردي بـا    : گويـد   نس بن مالك روايت است كه مي      از ا . اسباب با يكديگر تضادي ندارند    

اي پيامبر خدا، سـواري     : گفت  . شترش بر در مسجد ايستاد و خواست وارد مسجد شود         
كرد كه استفاده از اسـباب بـا    نمايم؟ گويا اين مرد فكر مي كنم و توكل مي    خود را رها مي   

 او را توجيه نمود كه اسـتفاده از اسـباب امـري          � پيامبر اكرم . توكل بر خدا منافات دارد    
جه با توكل كردن بـر خـدا تـضاد و منافـاتي نـدارد بنـابراين،                 مطلوب است و به هيچ و     

  2.زانوي آن را ببند و توكل كن: فرمود
اين حديث بيانگر آن است كه ميان توكل و استفاده از اسباب به شرط اينكه فقط بـر                  
اسباب، اعتقاد و اعتماد نشود و توكل به خدا فراموش نگردد، هيچ گونه تـضادي وجـود                 

اگر شـما بـر خـدا آن        «: كند كه فرمود    يامبر خدا روايت مي    از پ  � طابعمر بن خ  . ندارد
دهـد كـه پرنـدگان را         گونه كه بايدتوكل كرد، توكل كنيد شما را همان گونـه روزي مـي             

كنند كه گرسنه هستند اما شب هنگام شكم سير بر            آنها در حالي صبح مي    . دهد  روزي مي 
  .هميت استفاده از اسباب اشاره شده استدر اين حديث به توكل بر خدا و ا» .3گردند مي

تـوان در نكـات ذيـل      مـي نظر اسالم را در مورد توكل بر خـدا و اسـتفاده از اسـباب            
  :خالصه نمود

 نگـرفتن از اسـباب       كند؛ چرا كه بهـره      اسالم، اصل استفاده از اسباب را تأكيد مي        - 1
  .شود شدن و از بين رفتن شريعت و مصالح دنيا مي باعث تعطيل

                                                           

  .1476 ، ص3، ج في ظالل القرآن -1

  .576، ص 4، كتاب صفه القيامه، باب ما جاء في التوكل، ج الترمذي -2

 و شيخ احمد شاكر سند آن را صحيح 25و كتاب الزهد، ص . 52، ص 1 رواه احمد في مسنده، ج -3

  .دانسته است
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  .د كردن فقط بر اسباب و ترك كردن توكل بر خداوند، شرك استاعتما - 2
اسالم استفاده از اسباب را با اين باور كه اسباب همـه در دسـت خداوندهـستند،                  - 3

  .كند توصيه مي
از مسلمانان خواسته شده است عـالوه بـر اينكـه از اسـباب اسـتفاده نماينـد بـر                     - 4

  1.خداوند نيز توكل كنند
يد به اين نتيجه برسند كه استفاده از اسباب براي رسـيدن بـه              بنابراين، امت اسالمي با   

ناپذير خـويش     قدرت و حكومت امري است ناگزير؛ زيرا خداوند برحسب سنت تخلف          
چنين مقرر داشته است و رحمـت و مهربانيهـاي خداونـد ايـن اسـت كـه از مـسلمانان                     

ننـد و از آنهـا      نخواسته است كه اسبابي كه از حـد تـوان آنهـا بيـشتر اسـت، تـدارك ببي                  
نخواسته است كه با چنان ساز و برگي خود را آماده نمايند كه بـا سـاز و بـرگ دشـمن                      

  :د؛ بلكه خداوند متعال فرموده استبرابري نماي

� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè???? 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �  )60 ،انفال(  

) از جملـه  (و  ) مادي و معنوي  (توانيد نيروي     آنان تا آنجا كه مي    ) مبارزه با (براي  «
ماده سازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خـويش را بترسـانيد و            اسبهاي ورزيده آ  

شناسـيد و خـدا       كساني ديگر جز آنان را نيز به هراس اندازيد كه ايـشان را نمـي              
هر آنچه را در راه خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمـال               . شناسد  آنان رامي 

  ».بينيد شود و هيچ گونه ستمي نمي به شما داده مي
آنچه در نهايت توان شماست، انجام دهيد       «: گويد   متعال به مسلمانان مي    داوندگويا خ 

  ».وتا آن جا كه در توان شماست، نيرو جمع كنيد گرچه كمتر از امكانات دشمن باشد
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استطاعت يعني آخرين حد مطلوبي كه در توان انسان است و باالتر از توانـايي او را،                 
ايستد؛ چون انجام     مار خود در مقابل دشمن مي     ش  خداوند به عهده گرفته و با امكانات بي       

امور تا آخرين حد توانايي، دليل اخالص است و اخالص از شرايطي است كه كمـك و                 
  1.مدد الهي را در پي دارد

بايست از مرحلـه ضـعف و پوشـالي بـودن بـه مرحلـة         اين فرياد كه امت اسالمي مي     
ر نهنـد و بـراي اسـتفاده از همـة     قدرت وساختن بيرون بيايند و خياالت و آرزوهارا كنـا    

اسبابي كه آنها را براي اقامه و تشكيل دولت اسالم و سـاختن تمـدني كـه انـسان را بـه                      
رساند به پاخيزند، ندا و فريادي است كـه متوجـه تمـام قـشرهاي                 پروردگار جهانيان مي  
  .گردد جامعة اسالمي مي

هان هستي پراكنده هـستند     امت اسالمي بايد درصدد عملي نمودن سنتهاي الهي كه در ج          
  .اند، بر آيند تا در پرتو نور الهي در راه بيداري گام بردارد و يا در قرآن كريم ذكر شده

هاي زندگي خويش از سنتهاي الهي استفاده         پيامبر خدا از زمان بعثت تا آخرين لحظه       
انسانها، از  ايشان در تغيير دادن آئين و اخالق        . كرد و در هيچ يك از آنها كوتاهي نورزيد        

سنتهاي الهي استفاده نمود و از سنت تدافع در برابر باطل بهره گرفت و در ساختن گروه                 
و بعد از آن حكومت از سنت تـدريجي دعـوت بهـره گرفـت و سـنت گرفتارشـدن بـه              
مشكالت و آزمايشها را مورد توجه داشت و ايشان تا آخرين تـوان خـود از اسـبابي كـه      

هجـرت مـسلمانان در دو مرحلـه بـه          . گرديد، استفاده نمود    منجر به تشكيل و قدرت مي     
 به طائف و عرضه نمودن دعوت بـه قبائـل؛ سـپس هجـرت     � حبشه و سفر پيامبر اكرم    

 به مدينه، عواملي بودند كه پيامبر از آن استفاده نمود و با تشكيل حكومت               � پيامبر اكرم 
صحاب و يارانش و بـا آگـاهي و         در مدينه و پاسداري آن و ادامه يافتن راه او از جانب ا            

بينش و تعامل با سنتها تمدني ساختند كه تاريخ بشري تـا بـه امـروز نظيـر آن را نديـده                      
 در تربيت امت و تشكيل دولت اسالمي چراغـي اسـت فـرا     � حركت پيامبر اكرم  . است

راه كساني كه درصدد دستيابي به هدايتند و سنتي است كه شايستة آن است كـه در ايـن                   
هاي متضاد و تاريكيهاي وحـشتناك، الگـو قـرار داده شـود و                هاي خروشان و برنامه   دريا

  .اجرا نمودن اين امر براي كساني كه امداد الهي پشتيبان اوست، آسان است
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  هجرت به حبشه

  
  : فرمايد خداوند مي
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كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در اين دنيا                  «

  ».بدانندتر است اگر  دهيم و پاداش اخروي، بزرگ  ميبه انانجايگاه و پايگاه خوبي 
منظور آيه، اصحاب و يـاران رسـول        «: گويد   عليه به نقل از قتاده مي      قرطبي رحمه اهللا  

خدا هستند كه مشركان در مكه بر آنها ستم كردند و آنان را از مكه بيرون راندند تا اينكه                   
گروهي از آنها به حبشه رفتند؛ سپس خداوندآنها را در دار الهجره جـاي داد و برايـشان                  

  1». از مؤمنان مقرر داشتياوراني
  :فرمايد خداوند مي
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كننـد در   گو اي بندگان مومن من، از پروردگارتان بپرهيزيد كساني كه نيكي مي          ب«
شود، زمين خداوند وسيع و فراخ است، قطعـاً بـه             همين جهان بديشان نيكي مي    

  ».شود شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي
طالـب و كـساني كـه         بن ابي منظور اين آيه جعفر     «: گويد  ابن عباس رضي اهللا عنها مي     

  1».باشند همراه او به حبشه هجرت كردند، مي
  :فرمايد خداوند مي

� y““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ×× ××ππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù �   

  )56 ،عنكبوت(  
  ».اي بندگان مومن من، زمين من فراخ است و تنها مرا بپرستيد«

اين فرماني است از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش كـه از             : دگوي   كثير مي  ابن
توانند دين را بر پا دارند ازآن به سرزمين پهنـاور الهـي هجـرت                 سرزميني كه در آن نمي    

بنـابراين، مستـضعفان در     : گويـد     كنند تا اقامه و برپاداشتن دين ممكن باشد تا اينكه مـي           
ن حبشه هجرت نمودند تا آن جا با امنيـت بتواننـد            مكه در تنگنا قرار داشتند و به سرزمي       

دين خود را اقامه نمايند و مسلمانان با مهاجرت بـه حبـشه نجاشـي، پادشـاه حبـشه، را                    
  2.بهترين ميزبان يافتند

  
  هجرت اول به سرزمين حبشه

   داليل هجرت به حبشه-1
 كافران، آنهـا را     . در مشقت و تنگناي شديد قرار گرفته بودند        �  ياران پيامبر اكرم   –الف  

داشتند و در گرماي سنگالخ مكـه         زدند؛ گرسه و تشنه نگه مي       كردند؛ كتك مي    زنداني مي 
بعضي از مسلمان بر اثر شدت      . كردند تا آنها را از دينشان برگردانند        و با آتش شكنجه مي    
شدند، امادلشان به ايمان اطمينـان داشـت و برخـي در ديـن خـود                  شكنجه دچار فتنه مي   
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. داد  خداوند نيز آنها را از شكنجه كـافران نجـات مـي           . دادند   و پايداري نشان مي    صالبت
هاي طاقت فرسايي كه يارانش گرفتار آن شده بودند، البتـه          رسول خدا با مشاهدة شكنجه    

خودش به خاطر جايگاه وااليي كه نزد خدا داشت و به خاطر حمايت عمويش ابوطالب               
هـا نجـات      كنجهتوانست آنها را از اين شـ         چون نمي  ها محفوظ بود و     از اين نوع شكنجه   
اگر به سرزمين حبشه برويد بهتر است؛ زيـرا در آن جـا پادشـاهي               «: دهد، به آنان فرمود   

آن جا برويد تا اينكه خداونـد شـما         . گيرد  هست كه هيچ كس نزد او مورد ستم قرار نمي         
 بـراي   �  ياران پيامبر اكـرم    به اين دليل  » .را از وضعيتي كه در آن قرار داريد، نجات دهد         

اقامه و بر پا داشتن دين خدا به سرزمين حبشه مهاجرت نمودند و بدين صـورت اولـين                  
  1».هجرت در اسالم متحقق شد

انـد كـه      پژوهشگران اسباب متعددي را در علت هجرت مسلمانان به حبشه بيان كرده           
 چيرگـي ايمـان اشـاره    توان به ظهـور و  برخي از آن اسباب ذكر گرديد و از آن جمله مي        

كرد كه تعـداد مـسلمانان زيادشـد و دعـوت علنـي گرديـده بـود و مـردم از آن سـخن                        
وقتي مسلمانان زيـاد    «: گويد  زهري به روايت عروه در مورد هجرت حبشه مي        . گفتند  مي

شدند و دعوت علني گرديد و هر جا سخن از دعوت جديد به ميان آمد، مشركان قريش                 
هايشان كه ايمان آورده بودند، شوريدند و به شكنجه           ي از افراد قبيله   بر آشفتند و بر كسان    

. و زنداني كردن آنها پرداختند و خواستند آنهـا را در مـورد دينـشان دچـار فتنـه سـازند                    
بـه كـدام    : گفتنـد . در زمين خـدا پراكنـده شـويد       : بنابراين، رسول خدا به مؤمنان فرمود       

  2». و به سرزمين حبشه اشاره كرد»ن سوبه اي«: فرمودسرزمين مهاجرت نماييم؟ 
 براي مصون ماندن    � اصحاب و ياران پيامبر اكرم    :  ترس از دچارشدن به فتنه       -ب  
ه در دينشان، اقدام به مهاجرت به حبشه نمودند و اين يكي از داليل مهـم هجـرت                  ناز فت 

 خـدا   اصـحاب و يـاران رسـول      «: گويد  رود؛ چنانكه ابن اسحاق مي      يبه حبشه به شمار م    
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براي مصون ماندن از فتنه بادينشان به سوي خدا فرار كردند و راه سرزمين حبـشه را در                  
  1».پيش گرفتند

اسـتاد  . حبـشه بـود   نشر دعوت در خارج از مكه يكي ديگر از داليل هجرت به              –ج  
 به دنبال پايگاهي غير از مكه بود؛ پايگـاهي كـه ايـن           � پيامبر اكرم «: گويد  سيد قطب مي  

 حمايت كند و آزادي آن را تـضمين نمايـد و فرصـتي بـه آن داده شـود كـه از                       عقيده را 
ممنوعيتي كه در مكه به آن گرفتار شده است، رهايي يابد و دعوت، آزادي داشته باشد و                 
به مسلمانان اگر شكنجه و ستمي وارد گردد، مورد حمايـت قـرار بگيرنـد و ايـن دليـل                    

  ».دترين سبب هجرت به حبشه بو نخستين و مهم
حبشه به دليل دارا بودن شرايط مناسب، از اوايـل بعثـت مكـاني بـراي نـشر دعـوت                    

آمد، لذا بسياري از مسلمانان صدر اسالم به آن هجرت كرده بودند و               اسالمي به شمار مي   
هـا و     مسلمانان فقط براي نجات خود به حبشه هجرت نمودند، بـا قرينـه            : اينكه بگوئيم   

بـود، مـسلماناني بـه حبـشه هجـرت            ا كه اگر چنين مـي     شواهد قوي سازگار نيست؛ چر    
كردند كه از شخصيت و جايگاه و قدرت كمي برخوردار بودند، در صورتي كه قضيه                 مي

برعكس بود؛ زيرا بردگان آزاد شدة مستضعفي كه بيـشتر سـتم و شـكنجه بـر آنهـا وارد                    
 بودنـد و در     شد هجرت نكردند و مرداني هجرت كردند كه داراي قبيله و خويشاوند             مي

توانـستند    اي برخوردار بودند و از آزار و شكنجه مـي           اي مكه از حمايت قبيله      محيط قبيله 
  ».2...مصون بمانند و اغلب مهاجرين قريشي بودند 

مطالبي در سريه موجود    : گويد  كند و مي    يدقطب را تأييد مي   شيخ غضبان نيز سخنان س    
نمايـد،    ن دليلـي كـه آن را تاييـد مـي          تري  است كه بيانگر صحت ديدگاه سيد است و مهم        

 كسي را به دنبال مهـاجران حبـشه         � پيامبر اكرم . وضعيت عمومي مهاجران حبشه است    
نفرستاد تا اينكه هجرت به مدينه ، انجام گرفت وجنگ بدر و احـد و خنـدق و حديبيـه                

به مدت پنج سال، يثرب در معرض يورش توفنده و سـيل آسـاي قـريش                . اتفاق اتفادند 
 مطمـئن شـد     � وقتي پيامبر اكرم  .  و آخرين يورش و هجوم قريش جنگ خندق بود         بود

كه مدينه ديگر به پايگاهي امن براي مسلمانان در آمده است و خطر يورش مـشركان بـه                  
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پايان رسيده است، آن گاه به دنبال مهاجران حبشه فرستاد و ديگـر نيـازي بـه آن پايگـاه                    
بردنـد،     و مـسلمانان بـه آن پنـاه مـي          � بر اكرم احتياطي كه در صورت سقوط يثرب پيام      

  1.نبود
يافتن پايگاهي براي دعـوت در حبـشه يكـي از داليـل             : استاد دروزه نيز معتقد است    

رسد كـه انتخـاب       بلكه چنين به ذهن مي    «: گويد  ه حبشه بوده است؛ چنانكه مي     هجرت ب 
صورت گرفـت   اي براي دعوت      حبشه مسيحي براي هجرت به اميد به وجود آمدن زمينه         

  2».و احتماالً اعزام جعفر به عنوان نماينده به خاطر همين بوده است
باشد كـه     از جمله داليلي كه مويد اين نظريه مي       : گويد   سليمان بن حمد عوده نيز مي      دكتر

دعوت به سوي خدا در سرزمين حبشه، يكي از اسباب و اهداف هجرت بدانجا بوده اسـت،                 
باشد؛ پس وقتي كه رفتن        شدن افرادي ديگر از اهل حبشه مي       اسالم آوردن نجاشي و مسلمان    

 انجام گرفـت، بـاقي مانـدن آنهـا در         � مسلمانان به حبشه با مشورت و راهنمايي پيامبر اكرم        
: حبشه تا زمان فتح خيبر نيز به دستور و راهنمايي ايشان بود و در صحيح بخاري آمده است                   

پيـامبر خـدا مـا را بـه اينجـا           «: وافقت كردند، گفـت   ر حبشه با او م    جعفر به اشعريها، وقتي د    
و ايـن  » .3فرستاده و به ما دستور داده است تا در اينجا اقامت كنيم، پس شما هم با مـا بمانيـد          

تر از دعـوت بـه        اي شريف   يعني آنها براي وظيفة مشخصي فرستاده شده بودند و هيچ وظيفه          
  4.خدا نيست

: راي يافتن مكاني امن براي مسلمانان بود        هاي هجرت، تالش ب      از جمله انگيزه   -د
بنـابراين،  .  اين بودكه از گروه منتخب مؤمن حفاظـت نمايـد          � برنامه امنيتي پيامبر اكرم   

مهـاجران در آنجـا     دانست؛ چنانكه      حبشه را مكاني امن براي مسلمانان مي       � پيامبر اكرم 
ـ   ام سلمه رضـي اهللا عنهـا مـي        . به امنيت و آرامش دست يافتند      وقتـي در سـرزمين     «: دگوي

ما از نظر دينـي آزادي كامـل        . حبشه اقامت گزيديم، نجاشي بهترين همسايه براي ما بود        
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نموديم، بدون آنكه از طرف كسي مورد شكنجه و آزار قرار             داشتيم و خدا را پرستش مي     
  1»... .بگيريم 
  
  � اي مهاجرت از طرف پيامبر اكرم داليل انتخاب حبشه بر-2

برخـي از آن    . بـد رساند تا پاسخ اين پرسـش را بيا          پژوهشگر را ياري مي    عوامل متعددي 
  : داليل عبارتند از

   عدالت نجاشي–الف 
اگر به سرزمين حبـشه برويـد،       «: جاشي اشاره نمود و به يارانش گفت       به عدالت ن   � پيامبر اكرم 

  2».گيرد آن جا پادشاهي وجود دارد كه هيچ كس نزد او مورد ستم قرار نمي
  اعمال نيك نجاشي –ب 
در حبشه پادشاهي صالح وجود دارد كه به او «: ر خدا در مورد پادشاه حبشه فرمودپيامب

بدين صورت او » .گيرد هيچ كس در سرزمين او مورد ستم قرار نمي. گويند نجاشي مي
 و صالح وي در حمايت از مسلمانان و 3 استفتهمورد ستايش رسول خدا قرار گر

ن كريم وقتي توسط جعفر تالوت گرديد، آشكار شد؛ همچنين در متأثرشدن او از قرآ
  .مورد عيسي عقيدة درستي داشت

   حبشه محل بازرگاني قريش بود–ج 
تجارت، پايه و اساس اقتصاد قريش بود و حبشه يكي از مراكز تجارت و بازرگاني به 

ند، از قبل با بنابراين، برخي مسلمانان كه براي تجارت به آنجا رفته بود. آمد حساب مي
كرده بودند، از كساني كه نآن آشنايي داشتند و اگر هم خودشان به آن سرزمين مسافرت 

  .آنجا رفته بودند در مورد حبشه چيزهايي شنيده بودند

                                                           

  .34، سليمان العوده، ص  االولي في االسالمةالهجر -1

  .413، ص 1، ابن هشام، تحقيق همام ابو صعليك، ج ويه النبةالسير -2

  .397 همان، ص -3
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سرزمين حبشه محل تجارت و «: يان داليل هجرت به حبشه گفته استطبري در ب
 و آنها روزي فراوان و امنيت پرداختند بازرگاني قريش بود كه در آن به تجارت مي

  1».يافتند و محل بازرگاني خوبي براي آنان بود مي
 وقتي وارد شعب ابي طالب � همچنين ابن عبدالبر بيان نموده است كه پيامبر اكرم

شد و مورد محاصره قرار گرفت، به مؤمناني كه در مكه بودند ، دستور داد تا به سرزمين 
  2... .اني قريش بود حبشه بروند و حبشه محل بازرگ

حبشه سرزمين : گويد ت مهاجرت مسلمان به حبشه ميابن حبان در مورد علّ
  3.كردند گرمسيري بود كه قريش در زمستان به آنجا مسافرت مي

   حبشه سرزميني امن- د
نمودند؛  هاي عرب تابع قريش بودند و از دستورات قريش اطاعت مي در آن دوران، قبيله

عرب داراي نفوذ بود و عربها براي انجام حج و تجارت و قبايل چون قريش در ميان 
 مناطق منتهي به مكه به يبنابراين، عربها. بازارهاي موسمي خود به قريش نيازمند بودند

  4.نمودند تقليد از قريش با رسول خدا و مسلمانان، مخالفت مي
رج از جزيره وضعيت حاكم در جزيرة عربي چنين بود بنابراين، در آن هنگام در خا

تر از حبشه وجود نداشت و از طرفي مشخص است كه حبشه از  عربي سرزميني امن
 و در 5كرد ها از قريش اطاعت نمي سلطه و قدرت قريش به دور بود و مانند ديگر قبيله

حبشه : حديث ابن اسحاق در مورد داليل انتخاب حبشه براي مهاجرت آمده است 
در آن پادشاهي وجود دارد كه نزد او هيچ كس مورد سرزمين صداقت و خوبيها است و 

  6.گيرد ستم قرار نمي

                                                           

  .328، ص 2، طبري، ج تاريخ االمم و الملوك -1

  .104، عروه بن زبير، ص � مغازي رسول اهللا -2

  .27، ص الدررفي اختصار المغازي و السير -3
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   عالقة پيامبر به سرزمين حبشه و شناخت وي از آن–و 
 بيشتر از همه جا دوست داشت كه به  �در حديث زهري آمده است كه پيامبر اكرم

 و شايد علّت انتخاب حبشه، وجود حكومت عدل نجاشي 1سرزمين حبشه هجرت نمايد
  .بود

تر  پرستان به اسالم نزديك همچنين پايبندي حبشيها به آيين مسيحيت كه از بت
بنابراين، مؤمنان از پيروزي مسيحيان بر فارسان . بودند، نيز يكي از عوامل آن بود

پرست در سال هشتم بعثت شادمان شدند، آن گونه كه قرآن اين قضيه را ذكر كرده  آتش
  2.است

ستارش، ام ايمن رضي اهللا عنها، از اخبار و اوضاع حبشه با پيامبر خدا از طريق پر
 و 3 و ديگر كتابها آمده است كه ام ايمن اهل حبشه بوده استصحيح مسلمدر . خبر بود

:  فرمود� پيامبر اكرم.  آمده است كه او براي پيامبر غذايي درست كردسنن ابن ماجهدر 
بنابراين، . كينم  درست ميغذايي است كه ما در سرزمين خود: اين چيست؟ گفت

 ام ايمن نتوانست لكنت زبان حبشي 4...اي بسازم  دوست داشتم از آن برايت كلوچه
توانست به زبان بياورد، او را   در آنچه كه او نمي� خود را تغيير بدهد و پيامبر اكرم

ن  در مورد طبيعت سرزمي� پس بعيد نيست كه ام ايمن با پيامبر اكرم. اجازه داده بود
 از اوضاع اجتماعي �  و معموالً پيامبر اكرم5خود و جامعه و حكام آن سخن گفته باشد

  .دولتهاي معاصر خويش، آگاهي داشت
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   خروج مهاجران و پنهاني بودن هجرت و رسيدن به حبشه-3
آنها ده مرد و چهار .  در رجب سال پنجم بعثت، مكه را ترك گفتند� ياران پيامبر اكرم
قريش تالش زيادي براي دستگيري آنان و بازگرداندن . تي پنج زن بودندزن و طبق رواي

آنان نمودند؛ چنانچه آنان را براي دستگيري تا رسيدن به دريا تعقيب نمودند، اما 
  1.مسلمانان قبالً به سوي حبشه حركت كرده بودند

رت رسيم كه مهاج با تجزيه و تحليل و انديشيدن در اين روايتها به اين نتيجه مي
: در روايت واقدي آمده است . مسلمانان به حبشه به صورت پنهاني و سري بوده است

 و 5، ابن قيم4، ابن سيد الناس3 طبري2».آنها به صورت پنهاني از مكه بيرون شدند«
 را جزو كساني دانسته است كه مهاجرت به حبشه را به صورت پنهاني و مخفي 6زرقاني

  .اند ذكر كرده
به سرزمين حبشه رسيدند، نجاشي آنها را گرامي داشت و برخورد مسلمانان وقتي 

خوبي با آنها نمود؛ حتي مسلمانان نزد او امنيت و آرامشي يافتند كه در وطن خود و بين 
، �از ام سلمه رضي اهللا عنها، همسر پيامبر اكرم. هايشان آن امنيت رانداشتند خانواده

اقامت گزيديم، نجاشي را بهترين همسايه وقتي ما در حبشه : گويد روايت است كه مي
نموديم كه مورد  يافتيم و از نظر ديني آزادي كامل داشتيم و در حالي خدا را پرستش مي

  7».شنيديم گرفتيم و سخن نامناسبي نمي اذيت و آزار كسي قرار نمي
   اسامي افرادي كه در نخستين هجرت به حبشه همراه بودند–ز 

  : ت بودند ازمردان عبار
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  .عثمان بن عفان -
  عبداهللا بن عوف -
  زبير بن عوام -
  .ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه -
  .مصعب بن عمير بن هشام -
  .ابوسلمه بن عبداالسد بن هالل -
  .عثمان بن مظعون -
  .عامر بن ربيعه -
  .سهيل بن بيضاء -
  .ابوسبره بن ابي رهم -

  .اين ده نفر نخستين افرادي بودند كه به سرزمين حبشه هجرت كردند
  :ن هجرت به حبشه رفتند عبارتند ازكه در نخستيو زناني 

  .�  رقيه دختر پيامبر اكرم-
 سهله بنت سهيل بن عمرو، يكي از افراد قبيله بني عامر بن لوي كه در حبشه -

  .فرزندي به نام محمد بن ابي حذيفه به دنيا آورد
  . ام سلمه بنت ابي اميه، مادر ابوسلمه-
  .بن غانم ليلي دختر ابي حثمه بن حذيفه -
  1. ام كلثوم دختر سهل بن عمرو بن عبدشمس، زن ابي سبره بن ابي رهم-

اي كه هجرت كرد، عثمان بن عفان و  در ميان افرادي كه ذكر گرديد، اولين خانواده
بعد «: همسرش رقيه دختر پيامبر خدا بود؛ چنانكه يعقوب بن سفيان روايت كرده است 

  2».اش هجرت كرد، عثمان بود نوادهاز لوط، اولين كسي كه همراه با خا
رسيم كه در ميان آنها  با دقت در اسامي افرادي كه از آنها نام برديم، به اين نتيجه مي

بالل، خباب و : جة قريش قرار گرفته بودند، مانندنام بردگاني كه مورد اذيت و شكن
                                                           

  .202-201، ص 1، ج مسند االمام احمد -1

 في القرآن ةالهجر – 352-344، ص 1، ج سيره ابن هشام – 97-96، ص 3، ج البدايه و النهايه -2
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كه داراي خورد؛ بلكه اغلب مهاجران حبشه، افرادي هستند  عمار و غيره به چشم نمي
. اند و آنها متعلق به چند قبيله هستند مقام و جايگاه نسبي و سببي ميان قريش بوده

افرادي كه داراي نسب و جايگاه بودند، مانند ديگران نيز تحت شكنجه و اذيت قرار 
دهد،  داشتند، اما در محيطي كه به قبيله ارزش قائل است و نسبت را مورد توجه قرار مي

گرفتند؛ پس اگر فقط فرار از شكنجه علت هجرت  ورد شكنجه قرار ميبردگان بيشتر م
بود، اين بردگاني كه تحت شكنجه قرار داشتند از ديگران براي هجرت سزاوارتر  مي

نمايد كه دشمني مشركان با  بودند و اين ديدگاه را ابن اسحاق و ديگران تاييد مي
  1.اند به حبشه سخن نگفتهاند، اما از مهاجرت آنان  مستضعفان را بيان داشته

يابيم كه تنها آزار و  همچنين از هجرت به سرزمين حبشه به اين حقيقت دست مي
اذيت مشركان عامل اصلي مهاجرت مسلمانان به حبشه نبود؛ بلكه عوامل ديگري نيز 

 افراد ويژه و مشخصي از يارانش را براي هجرت � وجود داشت؛ چرا كه پيامبر اكرم
مختلف قريش بودند، تا در صورت موفقيت قبايل تقريباً مهاجران از انتخاب نمود و 

اي  قريش در جهت مسلمان نمودن اهل حبشه و بازگرداندن آنان به مكه، حمايت قبيله
توانست به آنان كمك كند و از طرفي هجرت آنها تمام قريش و يا  هر يك از آنان مي

ندان مكه در آن جا در تنگنا قرار گرفته داد؛ زيرا فرز بيشتر آنان را تحت تأثير قرار مي
اي جز اينكه از آن هجرت كنند و به دنبال امنيت در سرزميني ديگر باشند،  بودند و چاره

نداشتند و از طرفي اين مهاجران درصدد تبليغ دين خدا بودند بنابراين، ممكن بود در 
 نداي اسالم لبيك آنجا زمينة دعوت فراهم شود و دلها و خردهاي مردم آن سرزمين به

  2.ها و خردهاي ديگران بسته شده بود گويد، در حالي كه ديده
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  داليل بازگشت مسلمانان به مكه بعد از نخستين هجرت
   شبهة بازگشت مهاجران به سبب داستان غرانيق-1

برخي از مورخان و مفسران علت بازگشت دوبارة مسلمان به مكه را بعد از هجرت به 
دانند كه بخش بزرگي از كتابهاي مستشرقان به اين موضوع  اي مي فسانهحبشه، مرتبط با ا

اختصاص يافته است و هدف آنها ترويج اين افسانه و قراردادن آن به عنوان حقيقتي 
  .باشد انجام يافته در تاريخ دعوت اسالمي مي

: اند  هاي مختلفي در پيش گرفته پردازندگان اصلي اين افسانه، در مورد آن شيوه
كوشند تا آن  اند و برخي مي رخي آن را بدون اينكه تصديق يا تكذيب نمايند، ذكر كردهب

  1.نمايند را اثبات نمايند و برخي هم در مورد بطالن آن داليلي ذكر مي
خالصة اين افسانه از اين قرار است كه روزي پيامبر خدا در كنار كعبه نشسته بود و 

  :اينجا رسيدكرد، وقتي به  سوره نجم را تالوت مي

� ãã ããΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& || ||MMMM≈≈≈≈ ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### 33 33““““ ¨¨ ¨¨““““ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ssππππ ss ssWWWW ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$   )20-19 ،نجم( � ####$$
  » . ...ةبينيد كه الت و عزا و منا آيا اين گونه مي«

اينها بلند « »تلك الغرانيق العلي و ان شفاعتهن لترتجي«: بعد از آن چنين خواند
  ».رود  اميد مياند كه به شفاعتشان مرتبه

دانيم كه فقط  قبل از اين خدايان ما را به خوبي ياد نكرده بود و ما مي: مشركان گفتند
. كنند ميراند، اما خدايان ما نزد او شفاعت مي كند و مي دهد و زنده مي خداوند روزي مي

رسول خدا ادامه داد و وقتي به آيه سجدة رسيد، سجده كرد و همراه او مسلمانان و 
كان همه به سجده افتادند به جز پيرمردي از قريش كه مشتي خاك يا ريگ برداشت مشر

 و بدين صورت ميانه مشركان با پيامبر 2و به سوي پيشاني خود برد و بر آن سجده كرد
اين خبر به .  خوب شد و آنها دست از آزار و اذيت مسلمانان برداشتند� اكرم

آنها مطمئن شدند كه اگر به مكه . د، رسيدمسلماناني كه به حبشه مهاجرت كرده بودن
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توانند عبادتهاي خود را با  برگردند، اقامت خوب و مناسبي در مكه خواهند داشت و مي
  .امنيت انجام دهند از اين رو به مكه بازگشتند

اند، متفاوت است؛  الزم به ذكر است موضع كساني كه به ذكر اين داستان پرداخته
اي  آيا براي خدايان ما بهره«:  گفتند� وقتي قريش به پيامبر اكرم: اند  بعضي گفتهچنانكه

 گران � اين سخن قريش بر پيامبر اكرم» .قرار ندادي تا در عبادت تفاوتي نداشته باشيم
آمد و ناراحت گرديد تا اينكه جبرئيل سوره نجم را بر او خواند؛ بعداً جبرئيل آمد و 

پيامبر به .  بود»...تلك الغرانيق «منظورش . ام وردهآيا من اين دو كلمه را برايت آ: گفت 
  :داوند بر او اين آيه را نازل كردشدت غمگين شد و از پروردگارش ترسيد، آن گاه خ

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ## ## ©© ©©____ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ¨¨ ¨¨???? ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ éé éé&&&& ãã ãã‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ãã ããΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅ6666 øø øøtttt ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm  �1   )52 ،حج(  
آن گاه رسول خدا عيبجويي و سركوب معبودان مشركان را از سر گرفت و آنان نيز 

  .اذيت و آزار خود را بار ديگر شروع كردند
  
   ابطال و تكذيب اين افسانه-2

اسالم در گذشته و حال با داليلي عقلي و نقلي به تكذيب و انكار اين بسياري از علماي 
تنها با عصمت پيامبرخدا متضاد است؛ بلكه  اند؛ چون اين داستان نه داستان پرداخته

 و همچنين اين داستان براساس پژوهشهاي علمي، � اي است به نبوت پيامبر اكرم طعنه
توان به موارد   ميبودن اين داستان ه بر باطلترين داليل نقلي ك از مهم. فاقد ارزش است
  :ذيل اشاره كرد

چيزي را به تواند   قرآن كريم به صراحت بيان كرده است كه پيامبر خدا نمي-الف
  :دروغ به خدا نسبت دهد
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� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ §§ §§θθθθ ss ss)))) ss ss???? $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ ss ss%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ VV VV{{{{ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$   )46 -  44 ،حاقه(   � ####$$
 خداوند ، تحريف و انحراف قرآن را از هرگونه كم و كاستي و يا اضافه شدن –ب 

  :فرمايد ته است؛ چنانكه خداوند ميمطلبي بر آن بر عهده گرف

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ pp pptttt mm mm:::: �   )9 ،حجر(  
 در ميان تالوتش آن دو كلمة مذكور را خوانده � م كه پيامبر اكرمو اگر بپذيري

است؛ پس در قرآن چيزي داخل شد كه از آن نبود؛ پس حفاظتي صورت نگرفت و اين 
  .مخالف با نص قرآن است

  : خداوند فرموده است–ج 

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ………… çç ççµµµµ ss ss9999 íí íí≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

tt ttββββθθθθ èè èè==== �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )99 ،نحل(  
  ».اي ندارد كنند، هيچ سلطه شيطان بر مؤمنان و كساني كه به پروردگارشان توكل مي«

 �تر و توكلي باالتر از پيامبران و به ويژه از پيامبر اكرم چه كسي ايماني صادقانه
  :اي بر بندگان مخلص خدا ندارد  خواهد داشت؟ حتي شيطان اعتراف كرد كه هيچ سلطه

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøîîîî __ __{{{{ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè uu uuΗΗΗΗ øø øødddd rr rr&&&& �   )83 - 82 ،ص(  
تر خواهد بود؟ اخالص بيشتري خواهد داشت؟ و يقيناً  چه كسي از پيامبران برگزيده

  1.محمد مصطفي در رأس برگزيدگان خدا و در قلة اخالص قرار دارد
ين داستان هر كس از مفسران و ديگران كه به بيان ا: قاضي عياض گفته است

اند به جز روايت بزار كه او  اند، هيچ يك از آنها سند متصلي براي آن ارائه نكرده پرداخته
خود بيان داشته است كه اين داستان از طرق ديگر روايت نشده است و فقط همين يك 

  2.سند را دارد كه آن هم خالي از اشكال نيست
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كردن مشركان به خاطر آن بود كه آنچه نقل شده است كه سجده : ابن حجر معتقد است 
  1. القاء كرد، از نظر عقلي و نقلي صحت ندارد� شيطان در اثناي قرائت پيامبر اكرم

عقيدة ابن كثير بر اين است كه روايت بسياري از مفسران كه داستان غرانيق را بيان 
مرسل اند  اند، به مكه بازگشته اند و به دليل اينكه مشركان قريش مسلمان شده كرده
  2.باشد و من از هيچ جهتي براي آن سند متصلي نيافتم مي

 از  �اما دليل باطل بودن داستان از اين قرار است كه امت اجماع دارد كه پيامبر اكرم
چنين چيزهايي معصوم است و دليل عقلي براي اين هم وجود دارد؛ چرا كه اگر چنين 

ن را براي او بايد ممكن بدانيم، امري را در مورد رسول خدا بپذيريم، پس دروغ گفت
حال آنكه دروغ گفتن براي وي ناممكن و محال است و اگر بگوييم از روي خطا چنين 

در حالي كه او به اتفاق در امر تبليغ . چيزي گفته است؛ پس معصوم نخواهد بود
شريعت معصوم است و از طرفي نيز داستان با عقيدة توحيد و يكتاپرستي كه خدا 

  .را براي آن مبعوث كرده است، مخالف و متضاد استپيامبرش 
همچنين اين داستان از نظر لغوي نيز باطل است؛ چون هيچ گاه ثابت نشده است كه 

مده است و از نيا در شعر و نثر عرب چنين چيزي  وعربها معبودانشان را غرانيق بنامند
 است و همچنين به اي است آبي كه سياه يا سفيد نظر لغت غرنوق و غرنيق اسم پرنده
  3.معناي جوان سفيد روي و زيباست

كند؛ پس چگونه  و هيچ يك از معاني لغوي كلمه، به معبودان و بتها داللت نمي
  4.شمارند شوند و اين را ذكر خير معبودان خود مي مشركان به آن شادمان مي

خالف شود؛ چون با قرآن كريم متضاد وم داستان غرانيق ازنظر نقلي نيز ثابت نمي
پذيرد و اين ما را به اين  است و از نظر عقلي هم ثبوتي ندارد و لغت نيز آن را نمي

ني دروغين است كه ساخته و     كند كه داستان غرانيق، داستا مطلب راهنمايي مي
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زدن به   و طعنه، افراد زنديقي است كه سعي براي فاسدكردن عقيده و دينپرداخته ي
  1.ان دارندسرور انبياء و امام پيامبر

  
   داليل اصلي بازگشت مسلمانان از حبشه-3

سه ماه از آغاز هجرت به حبشه گذشته بود كه در اين مدت زندگي مسلمانان مكه تغيير 
بزرگي نمود و شرايطي پديد آمد كه قبالً وجود نداشت و اين تغييرات و شرايط فراهم 

را در اين مدت حمزه بن آمده، مسلمانان را به نشر دعوت در مكه اميدوار كرد؛ زي
اش، اسالم آورد و سپس   به حمايت از برادرزاده �عبدالمطلب عموي پيامبر اكرم

. خداوند به او براي پذيرفتن اسالم شرح صدر عنايت نمود و بر اسالم ثابت قدم ماند
با گرويدن او به اسالم، قريش . ترين جوانان قريش بود ترين و قوي حمزه از شجاع

قدرت پيامبر خدا فزوني يافته است؛ چرا كه عمويش از او حمايت خواهد دانستند كه 
  2.رساندند، دست برداشتند  بنابراين، قريش از برخي اذيت و آزارها كه قبالً به او مي. كرد

او بسيار دلير و . همزمان با گرويدن حمزه به اسالم، عمر بن خطاب نيز مسلمان شد
  تأثير بسزايي در مورد تأمين امنيت اصحاب و� مراسالم آوردن حمزه و ع. باك بود بي

  3.ياران پيامبر خدا داشت و اين روند تا قبل از پيروزي كامل بر قريش ادامه يافت
اسالم اين دو مرد بزرگ، بعد از هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد و مسلمان 

 آنان موجب شدن اين دو باعث تقويت مسلمانان و ضعف مشركان گرديد و نيز اسالم
  .گرديد تا اصحاب و ياران رسول خدا عقيدة خود را آشكارا بيان نمايند

اسالم آوردن عمر، فتحي براي اسالم؛ هجرتش نصرتي و : گويد ابن مسعود مي
خالفت و حكومتش رحمتي بود و ما تا زماني كه عمر مسلمان نشده بود، قادر نبوديم 

ان شد با قريش جنگيد تا اينكه كنار كعبه نماز كنار كعبه نماز بخوانيم، اما وقتي مسلم
  .خواند و ما همراه او نماز خوانديم
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چه كسي از اهل مكه : هنگامي كه عمر مسلمان شد گفت: گويد همچنين ابن عمر مي
! جميل بن معمر جمحي: تر و بهتر است؟ گفتند بار شايستهبراي نشر احاديث و اخ

همراه او بودم و به دقت افعال او را تحت نظر : گويد  ابن عمر مي. شتابان نزد او رفت
ام و به  داني كه من مسلمان شده آيا مي! اي جميل: شتم تا اينكه نزد جميل آمد و گفتدا

ام؟ به خدا سوگند او با عمر سخني نگفت مگر اينكه برخاست در  دين محمد گرويده
 من هم به دنبال پدرم تا عمر به دنبال او رفت و. خورد حالي كه چادرش به زمين مي

 در حالي كه قريش در جمع مشورتي خود در اطراف اينكه جميل بر در مسجد ايستاد و
 پسر :قدرت فرياد بر آورد، اي قريشيان با صداي بلند و با تمام كعبه نشسته بودند

: ده بود، گفتعمر كه پشت سر او ايستا: گويد ابن عمر مي. دين شده است بيخطاب 
ام كه هيچ معبودي جز خدا نيست  ام و گواهي داده ويد؛ بلكه من مسلمان شدهگ دروغ مي

او با آنها جنگيد و آنها نيز . قريش به عمر حمله كردند. و محمد بنده و فرستادة او است
عمر كه از ادامه زد و خورد . با او جنگيدند تا اينكه خورشيد باالي سر آنها قرار گرفت

هر كار : گفت او مي. باالي سر او ايستادندست و آنها خسته شده بود، بر زمين نش
به خدا سوگند وقتي تعداد ما به سيصد نفر برسد، يا مكه را . دوست داريد، انجام دهيد

  1.كنيم و يا اينكه شما آن را ترك خواهيد كرد ترك مي
وضعيت مسلمانان در اين هنگام غير از وضعيتي بود كه قبل از هجرت به حبشه در 

آنان با مسلمان شدن حمزه و عمر قدرت گرفتند و توانستند در كنار . ار داشتندآن قر
توانستند اين كار را بكنند، اما با اسالم آوردن  كعبه نماز بخوانند؛ در حالي كه قبالً نمي
 ارقم بيرون آمدند تا اينكه وارد مسجد  ابيحمزه و عمر آنان آشكارا از خانه ارقم بن

بنابراين، وضعيت . دادند انند گذشته آنها را وحشيانه شكنجه نميشدند و قريش ديگر م
مسلمانان تغيير كرده بود و شرايط آنان نسبت به شرايط پيش از هجرت به حبشه بهتر 

ماند؟ و  شده بود؛ پس با توجه به موارد ذكر شده آيا چنين شرايطي براي كسي پنهان مي
مكه به وجود آمده بود، حتي از طريق آيا خبر تغييراتي كه در زندگي مسلمانان در 

كردند به سرزمين حبشه نرسيده بود؟ تمام اين موارد  مسافران دريايي كه ازجده عبور مي
به مسلمانان رسيده بود و ترديدي نيست كه آنان كه از وطن خود دور بودند، بر اثر اين 
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بنابراين . استاي فطري  ماجرا بسيار خوشحال شده باشند؛ چرا كه شوق به وطن عالقه
  .آنها را وادار به بازگشت به مكه، جايي كه خانواده و قبيله ايشان بود نمود

هاي  ا به تدابير و نقشهمقريش به دليل اسالم آوردن حمزه و عمر رضي اهللا عنه
گري و فريبكاري از يك سو و از سويي ديگر سنگدلي و  جديدي دست زدند كه حيله

و قريش عالوه بر استفاده از سالح خشونت و ارعاب كه خشونت در آن تجلي يافته بود 
گرفتند، سالح قاطع ديگري افزودند كه عبارت   و يارانش به كار مي� عليه پبامبر اكرم

تحريم اقتصادي كه قبالً از آن سخن گفتيم و در فرايند اين موضع خشونت بار : بود از 
مار زيادي از كساني كه قبالً قريش بود كه مسلمانان بار دوم به حبشه بازگشتند و ش

  1.هجرت نكرده بودند، نيز به آنها پيوستد
  

  هجرت دوم مسلمانان به حبشه
 به مكه موجب گرديد تا � بازگشت اصحاب پيامبر اكرم: كند ابن سعد روايت مي

هايشان بر آنها يورش ببرند و مسلمانان از جانب  قومشان بر آنها سختي روا دارند و قبيله
ذيت و آزار شديدي مواجه گردند بنابراين، پبامبر خدا به آنها اجازه داد تا براي آنها با ا

تر و  هجرت آنان به حبشه براي بار دوم سخت. بار دوم به حبشه هجرت كنند
بارتر بود و خشونت قريش و آزار و اذيت آنان نسبت به مسلمانان دو چندان  مشقت

يش گران آمده مسلمانان بر قرگرديد، به خصوص اينكه رفتار خوب نجاشي با 
بار اول هجرت كرديم و اينك دوباره هجرت ! اي پيامبر خدا: عثمان عفان گفت.بود
شما به سوي خدا و به خاطر من : كنيم و تو همراه ما نيستي؟ پيامبر خدا فرمود  مي

اي پيامبر : عثمان گفت . رسد كنيد و پاداش اين هر دو هجرت به شما مي هجرت مي
  2. را همين بس استما! خدا

اين مرحله، افراد زيادي همراه آنان هجرت كردند كه بيشتر آنان كساني بودند كه در 
: اند  هجرت اول همراه آنها نبودند و شمار مهاجران آن گونه كه ابن اسحاق و غيره گفته

هشتاد و سه مرد بوده است، اگر عمار بن ياسر را جزو آنان بدانيم و اگر عمار بن ياسر 
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نگاراني  سهيلي گفته است، اين ديدگاه نزد سيره. اند همراهشان نباشد، هشتاد و دو نفر بوده
  1.تر است مانند واقدي و ابن عقبه و ديگران درست

تعداد زنان نيز هجده نفر بود كه يازده نفر از آنان قريشي و هفت غيرقريشي بودند و 
  2.نيز در آنجا فرزنداني به دنيا آوردند

  

  يش به مهاجراننيرنگ قر
   تالش قريش براي بازگرداندن مهاجران-1

افزايش گستردة مؤمنان به دين اسالم و برخورداري امنيت و آرامش در سرزمين حبشه 
و قراردادن آنجا همانند منزل و سراي خويش و رفتار عادالنه و مهربانانه نجاشي با آنان 

نها شود و مورد اذيت و آزارشان و اينكه در آنجا خداوند را بدون اينكه كسي مزاحم آ
كنند، بر قريش گران آمد بنابراين، با همديگر مشورت كردند تا  قرار دهد عبادت مي

. اند، به مكه برگرداند هيئتي را نزد نجاشي بفرستند تا مسلماناني را كه به او پناهنده شده
اند، اما اين هيئت  چون آنها با رفتن نزد نجاشي رابطه پادشاه حبشه و قريش را تيره كرده

قريش بدون اينكه آنها متوجه شوند، به نفع اسالم و مسلمانان انجاميد؛ چون توطئه و 
ترفند قريش نزد نجاشي باعث شد تا گفتگويي سازنده و هدفمند بين يكي از مهاجران 

و بين پادشاه حبشه انجام گيرد و اين گفتگو به مسلمان شدن ) جعفر بن ابي طالب(
چنانكه از ام سلمه بنت ابي مغيره همسر .  امنيت قراردادن مسلمانان انجاميدنجاشي و در
وقتي ما به سرزمين حبشه آمديم و در پناه : گويد  روايت است كه مي� پيامبر اكرم

قرار گرفتيم، از نظر ديني امنيت كامل داشتيم و خدا را ) يعني نجاشي(بهترين همسايه 
 اذيت و آزار كسي قرار بگيريم و چيز ناپسندي نموديم بدون اينكه مورد پرستش مي

وقتي اين خبر به قريش رسيد، تصميم گرفتند تا دو مرد قوي و آگاه را نزد . شنيديم نمي
نجاشي بفرستند تا در اين باره با او سخن بگويند و هداياي گرانبهايي از كاالهاي مكه به 

گرفت، پوست رنگ  رار ميآنچه بيش از همه مورد پسند نجاشي ق. نجاشي هديه كنند
آوري كردند و براي  شده بود بنابراين، قريش چرمها و پوستهاي زيادي براي او جمع
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اي در نظر گرفتند؛ سپس عبداهللا بن ابي ربيعه بن مغيره  تمام اسقفهاي دربار حبشه هديه
مخزومي و عمرو بن عاص بن وائل سهمي را به همراه اين هدايا به حبشه فرستادند و 

آن دو گفتند هداياي اسقفها را قبل از اينكه با نجاشي در مورد مهاجران سخن به 
بگوييد، به آنان برسانيد، سپس هداياي مخصوص نجاشي را به او بدهيد و از او 

. آن دو به راه افتادند و نزد نجاشي آمدند. بخواهيد كه مهاجران را به شما تحويل بدهد
جوانان ناداني ازما، : ندند و به هر يك از آنان گفتندساآنان هداياي اسقفها را به آنان ر

اند و در  آنها دين قومشان را ترك كرده. اند دينشان را رها كرده و به سرزمين شما آمده
ما را . شناسيم اند كه نه شما و نه ما آن را مي اي آورده اند و دين تازه دين شما در نيامده

اند تا آنها را نزد آنان برگردانيم بنابراين،  ستادهسران و اشراف قومشان به نزد پادشاه فر
وقتي ما با پادشاه در اين مورد سخن گفتيم به او پيشنهاد بدهيد تا آنها را به ما بسپارد و 

شناسند و نظرشان در مورد آنها از  با آنان سخن نگويد؛ چون قومشان آنها را بهتر مي
مشاوران و . اند زي را بر آنها عيب گرفتهدانند كه چه چي تر است و بهتر مي ديگران مهم

سپس آنها هداياي خود را به نجاشي تقديم كردند و نجاشي از آنها . سرداران پذيرفتند
خرد ما از  تعدادي از جوانان بي! اي پادشاه: قبول كرد آن گاه با او حرف زدند و گفتند 

اند و در دين تو  ا رها كردهآنها دين قومشان ر. اند دين خود برگشته و به سرزمين تو آمده
شناسيم و سران و اشراف  اند كه ما و شما آن را نمي اند و ديني تازه آورده نيز در نيامده

اند تا تو اينان را نزد قوم و قبيلة ايشان  قومشان و پدران و عموهايشان ما را فرستاده
ه و عمر و بن عاص هيچ چيزي براي عبداهللا بن ابي ربيع: گويد  ام سلمه مي. بازگردانيد

ان و سرداران مشاور. ناپسندتر از اينكه نجاشي سخن مسلمانان را گوش كند، نبود
شناسند و به آنچه از آنها  گويند، قومشان آنها را بهتر مي راست مي: اطراف پادشاه گفتند

نه به خدا :  شد و گفتنجاشي خشمگين: گويد ام سلمه مي. اند ند، داناترا عيب گرفته
اند و در  دهم و با قومي كه به من پناهنده شده آنان را به اين دو نفر تحويل نميسوگند 

گري  اند، مكر و حيله اند و من را از ميان ديگران انتخاب كرده سرزمين من اقامت گزيده
كنم تا وقتي كه آنها را بخوانم و از آنها بپرسم كه اين دو نفر در موردشان چه  نمي
دهم و  گويند، پس آنها را به اين دو نفر تحويل مي نه باشد كه ميگويند؟ اگر همان گو مي
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گردانم و اگر چنين نباشد چنين نخواهم كرد و به خوبي با آنها رفتار  به قومشان بر مي
  1.كنم مي

  

   گفتگوي جعفر و نجاشي-2
وقتي .  فرستاد و آنها را به دربار فراخواند� نجاشي به دنبال اصحاب پيامبر اكرم

نزد او رفتيد وقتي : آمد، جمع شدند و به يكديگر گفتندة نجاشي نزد مسلمانان فرستاد
دانيم و آنچه پيامبرمان ما را به آن دستور  به خدا سوگند آنچه مي: گوييد؟ گفتند چه مي

وقتي نزد نجاشي آمدند، او اسقفها و . هر چه خواهد بشود. گوييم داده است، مي
و بود و آنها كتابها و انجيلهاي خود را اطراف ادانشمندان مسيحي را فرا خوانده 

ايد  اين دين چيست كه به خاطر آن از قوم جدا شده: نجاشي به مسلمانان گفت. گشودند
كسي كه با پادشاه سخن : گويد ايد؟ ام سلمه مي  در نيامدهو به دين هيچ يك از ملتها

ما ملتي جاهل بوديم كه ! اي پادشاه: او به پادشاه گفت. گفت، جعفر بن ابي طالب بود
داديم و  خورديم و كارهاي زشت انجام مي كرديم و گوشت مردار مي بتها را پرستش مي

كرديم و نيرومند ما حق  بدرفتاري مي كرديم و با همسايه  پيوند خويشاوندي را قطع مي
برديم تا اينكه خداوند  ما در چنين وضعيتي به سر مي. خورد ناتوان و ضعيف را مي

شناسيم و امانتداري و  بري به سوي ما فرستاد كه ما نسبت و صداقت او را ميپيام
او ما را به سوي خدا فرا خواند تا خدا را يكي بدانيم و فقط او . دانيم پاكدامني او را مي

كرديم، رها كنيم و ما را  را پرستش كنيم و سنگها و بتهايي كه ما و پدران ما پرستش مي
اري و برقرارداشتن پيوند خويشاوندي و خوشرفتاري با همسايه و به راستگويي و امانتد

دهد و ما را از زناكاري و زشتيها و دروغ  دوري از كارهاي حرام و خونريزي فرمان مي
دارد و ما را فرمان داده است تا  و خوردن مال يتيم و تهمت زدن به زن پاكدامن باز مي

ريك نسازيم و ما را به نماز و زكات و روزه تنها خدا را عبادت كنيم و با او چيزي را ش
  .امر نموده است
كي بر او بر شمرد و در جعفر تعاليم و دستورات اسالم را يكي ي: گويد ام سلمه مي

پس ما به او ايمان آورديم و از او در آنچه آورده است، پيروي نموديم و : پايان گفت
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يم و آنچه را او بر ما حرام كرده ساز پرستيم و چيزي را شريك او نمي تنها خدا را مي
بدين جهت قوم ما . دانيم دانيم و آنچه را حالل قرار داده است، حالل مي است، حرام مي

بتها با ما دشمني كردند و ما را شكنجه دادند و كوشش كردند تا ما را به پرستش 
ديگر بار حالل شمرديم،  بازگردانند و به اينكه ناپاكيهايي را كه قبالً براي خود حالل مي

هنگامي كه ما را مقهور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و بر ما سخت گرفتند و . بدانيم
ميان ما و عبادت خدا مانع شدند، ناچار به سرزمين شما آمديم و شما را بر ديگران 
برگزيديم و به زندگي در پناه شما عالقمند شديم و اميدواريم كه نزد شما مورد ستم 

  1.ريمقرار نگي
آيا از آنچه پيامبر از طرف خدا آورده است : نجاشي به جعفر گفت: گويد  ام سلمه مي

. پس آن را برايم بخوان: نجاشي گفت. بلي: ا خود چيزي همراه داري؟ جعفر گفتب
به : گويد  ام سلمه مي. هاي نخست آغازين سورة كهف را براي او تالوت كرد جعفر آيه

اي كه محاسن او خيس شد  ن نجاشي سرازير شد، به گونهخدا سوگند كه اشك از چشما
هاي قرآن را شنيدند، چنان گريستند كه مصحفهايي كه  و كشيشان دربارش نيز وقتي آيه

به خدا سوگند كه اين كالم و آنچه : سپس نجاشي گفت. اشتند، خيس گرديددر دست د
برويد : ده قريش گفتسپس به دو فرستا. رندگي عيسي آورده است از يك كانون، نور مي

  2.به خدا سوگند آنان را هرگز به شما تحويل نخواهم داد
  

   تالشي ديگر براي به هم زدن ميانه مهاجران و نجاشي-3
هنگامي كه عمرو بن عاص و عبداهللا بن ابي ربيعه از نزد نجاشي بيرون رفتند، عمرو 

كنم كه آنان را  اري ميفردا عيب مهاجران را براي حبشيان بازگو خواهم كرد و ك: گفت 
: ه مهاجران ديدگاه بهتري داشت گفتعبداهللا بن ابي ربيعه كه نسبت ب. از خود برانند
عمرو بن عاص . وندان ما هستنداند، اما خويشا آنها گرچه با ما مخالفت كرده. چنين مكن

 برند كه عيسي پسر مريم دهم كه آنها گمان مي به خدا سوگند پادشاه را خبر مي: گفت
:  فردا عمرو نزد پادشاه رفت و گفتصبح: گويد ام سلمه مي.  از بندگان استاي بنده
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در پي . گويند آنها در مورد عيسي پسر مريم سخن ناپسند و ناخوشايندي مي! پادشاها 
  .گويند، بپرس آنان بفرست و از آنچه درباره عيسي مي

د تا آنها را از عقيدة آنان در پادشاه كسي را به دنبال مهاجران فرستا: گويد يام سلمه م
انان مسلم. مورد عيسي بپرسد و مسلمانان تاكنون به چنين مشكلي گرفتار نشده بودند

به خدا : سي بن مريم چه خواهيد گفت؟ گفتنددربارة عي: جمع شدند و به يكديگر گفتند
 حال نتيجه هر چه. سوگند همان چيزهايي را خواهيم گفت كه پيامبرمان فرموده است

: نجاشي رسيدند، نجاشي به آنها گفتوقتي مسلمانان مهاجر به حضور . خواهد باشد مي
گوئيد؟ جعفر در پاسخ اظهار داشت درباره او همان  دربارة عيسي بن مريم چه مي

بنده خدا و رسول او و روح و ) عيسي(اعتقادي را داريم كه پيامبرمان آورده است كه او 
: گويد ام سلمه مي. القاء كرده است دوشيزه و پاكدامن كلمة اوست كه آن را به مريم،

به خدا سوگند چنين : مين زد و قطعه چوبي برداشت و گفتنجاشي دستش را به ز
هر . برويد شما در امان هستيد: يل و قال كنيد و به مسلمانان گفتاست هر چند شما ق

 طال داشته باشم و شود، دوست ندارم كه كوهي از كس به شما ناسزا بگويد، مؤاخذه مي
هداياي فرستادگان قريش را به خودشان : ، فردي از شما را آزار دهم و گفتدر مقابل

به خدا سوگند، خداوند وقتي كه پادشاهي را به من . برگردانيد؛ ما به آن نيازي نداريم
بازگرداند از من رشوه نگرفت كه اكنون من در برابر انجام كارهايي كه الزمة پادشاهي 

مردم  رشوه بگيرم و در ارتباط با من از مردم اطاعت نكرد كه من در ارتباط با او از است
 سرافكنده و شرمگين از دربار نزد نجاشي بيرون انو آن: گويد ام سلمه مي. پيروي كنم

آمدند در حالي كه آنچه آورده بودند به آنها بازگردانده شده بود و ما نزد نجاشي به 
  1.ديمبهترين وجه اقامت نمو

  

  اسالم آوردن نجاشي
گرچه ايمانش را از قومش .  را تصديق نمود� نجاشي اسالم آورد و نبوت پيامبر اكرم

كنند و بر گمراهي عالقمندند  دانست كه قومش بر باطل پافشاري مي پنهان كرد؛ چون مي
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دانست كه آنها بر عقايد باطل هر چند با عقل و نقل مخالف باشد، تعصب  و مي
 .1دورزن مي

پيامبر خدا خبر مرگ نجاشي را اعالم كرد و آنها «:  چنين روايت است� از ابوهريره
 نجاشي را غائبانه خواند و در   نماز جنازه� را به مصلي برد و صف بستند و پيامبر اكرم

ي نجاشي در گذشت، وقت«: ت است رواي� همچنين از جابر» .2نماز چهار تكبير گفت
ادرتان فردي صالح در گذشته است، پس بلند شويد و بر برامروز : رسول خدا فرمود

 او در سال نهم و يا سال هشتم هجرت و قبل از فتح مكه .»اصحمه نماز جنازه بخوانيد
  3.درگذشت

  
  درسها و آموختنيها 

 ثبات و پايداري مؤمنان بر عقيدة آنان در برابر انواع شكنجه و ستم از جانب - 1
ت بر صداقت ايمان و اخالص عقايد آنان و بيان كنندة اين اشرار و گمراهان، دليلي اس

  .مطلب است كه هر كدام از آنها داراي شخصيتي واال و روحي پويا و انقالبي بوده است
همچنين بيانگر اين موضوع است كه اميد آنان به رضامندي خداوند به مراتب از 

ده است؛ چراكه همواره شد، بيشتر بو شكنجه و جور و محروميتي كه بر آنان وارد مي
اميال روحي و ذاتي مؤمنان صادق و داعيان مخلص بر اميال جسماني آنان غلبه دارد و 

گويند و به راحتي و لذتي كه  هاي روحي خود لبيك مي آنها شتابان به خواسته
ترين عامل در پيروزي هر  كنند و موارد ذكر شده مهم جويد، توجهي نمي جسمهايشان مي
  4.يابند هاي مردم از تاريكي و جهالت رهايي مي رود و توده ار ميدعوتي به شم

شود، اين است كه پيامبر خدا نسبت به   آنچه از اين هجرت بزرگ استنباط مي- 2
آنان يارانش بسيار مهربان و دلسوز بود و همواره درصدد فراهم ساختن امنيت و آسايش 

ادشاه عادلي بروند كه هيچ كس نزد او بنابراين، به آنها دستور داد تا نزد پ. بوده است
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گيرد و همان طور كه گفته بود، مهاجران در دين خود امنيت يافتند و  مورد ستم قرار نمي
  1.به بهترين صورت نزد آن پادشاه اقامت گزيدند

گرديد  رسول خدا توجه آنها را به حبشه كه جايگاه امني براي داعيان محسوب مي
ن را از نابودي كامل برهاند و حمايت نمايد و اين تربيتي جلب نمود تا اين گونه آنا

پيامبرانه براي رهبران مسلمانان در هر زمان است كه بايد با حكمت و دورانديشي براي 
ريزي نمايند و سرزميني امن جستجو كنند تا پايگاهي  حمايت دعوت و داعيان برنامه

 پايگاه اصلي، مركز براي دعوت باشد تا در صورت در معرض خطر قرار گرفتن
پس داعيان سرماية اصلي دعوت به . اي براي دعوت باشد احتياطي به عنوان پشتوانه

روند كه بايد براي حفاظت وحمايت آنان همه تالشها مبذول شود بدون اينكه  شمار مي
انگاريي در اين زمينه اعمال شود و يك مسلمان از همه انسانهايي كه  ترين سهل كوچك

  2.از دين و توحيد فاصله دارند، ارزش بيشتري داردكافراند و 
نمود بنابراين،   از هجرت به حبشه اهداف متعددي را دنبال مي�  پيامبر اكرم- 3

اهدافي . سعي نمود تا عناصر مشخصي را براي محقق نمودن اين اهداف انتخاب نمايد
مي به عدالت و مانند گسترش اسالم و موضع قريش در برابر آن؛ قانع كردن افكار عمو

بر حق بودن اسالم و يا حركتهاي ديپلماسي كه دولتهاي كنوني براي شرح قضاياي خود 
  3.دهند و به دست آوردن حمايت افكار عمومي انجام مي

همچنين اهدافي مانند گشودن سرزمين جديدي براي دعوت مدنظر بود بنابراين، 
س بقيه به آنها پيوستند و سران و بزرگان اصحاب در آغاز كار، هجرت كردند و سپ

  4. سپرده شد� سرپرستي امور به جعفر
 و عثمان داماد پيامبر و دخترش رقيه در �  وجود جعفر پسر عموي پيامبر اكرم- 4

اي است به اين موضوع كه بايد خويشاوندان و  صدر ليست مهاجران، رهنمود و اشاره
ش بكشند، اما اگر نزديكان رهبر خانوادة رهبر، رنجها و خطرها را تحمل نمايند و به دو

                                                           

 .312، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
 .333، ص 1، غضبان، ج التربية القياديه -2
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از خطر دور باشند و افرادي كه با رهبر جامعة اسالمي تناسب خويشاوندي ندارند، 
 �ي با شيوه و روش پيامبر اكرم ا درمعرض خطر قرار گيرند، به حق كه چنين شيوه

  1.اي عميق و بزرگ دارد فاصله
ن وطن مكه باشد با  اثبات مشروعيت ترك وطن به خاطر حفاظت دين، گرچه اي- 5

آن همه فضيلتي كه دارد و اگر چه مهاجرت به سرزمين غيراسالمي باشد؛ چنانكه 
پرستيدند و معتقد نبودند كه عيسي بندة خداست   بودند و مسيح را مينصرانيحبشيان، 

و اين مطلب در حديث ام سلمه كه در گذشته بيان گرديد، روشن شد و مسلمانان با اين 
اميده شدند و آنها دوباره هجرت نمودند وبه خاطر پيشي گرفتن در هجرت، مهاجر ن

 � والْسابِقُونَ االَولُونَ �: فرمايد گرفتند؛ چنانكه خداوند ميهجرت مورد ستايش قرار 
. 2اند آنها كساني هستند كه در بيعت رضوان حضور داشته: و در تفسير آمده است

ل ا به دليل هجرت به حبشه ستوده است؛ حا ر� خداوند اصحاب و ياران پيامبر اكرم
مورد ستايش قرار   به سرزمين كفر بوده است و آنان را اهللا آنكه مهاجرت آنان از بيت

داده است؛ چراكه آنان به دليل حفاظت دين خود و به اميد عبادت پروردگار مهاجرت 
 سرزميني غالب ديني در نمودند و اين حكم تا قيامت ادامه دارد كه هرگاه جهالت و بي

گرديد و مومني به خاطر حق، مورد اذيت و آزار قرار گرفت و يقين داشت كه باطل 
چيره است و اميدوار بود كه در كشور و سرزميني ديگر، هر كشور و سرزميني كه 

تواند به دينش عمل نمايد و پروردگارش را عبادت كند، بايد به آنجا  خواهد باشد، مي مي
  : فرمايد خداوند ميرت كند؛ چنانكه هج
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مشرق و مغرب از آن خدايند، پس به هر سو رو كنيد،خدا در آنجا است، «

  ».گسترده و دانا استداراي فضل و احسان همانا خداوند 
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توانند نزد غيرمسلمانان   اثبات اين موضوع كه مسلمانان در هنگام ضرورت مي- 6
دهنده اهل كتاب باشد، مانند  پناهنده شوند و تحت حمايت آنها قرار گيرند، خواه پناه

 بود و بعداً مسلمان شد يا اينكه مشرك باشد مانند نصرانينجاشي كه در آن وقت 
ت از حبشه تحت حمايت و پناه خويش در آوردند كساني كه مسلمانان را بعد از بازگش

كرد و يا مطعم  يا همانند ابوطالب، عموي پيامبر، كه همواره از رسول خدا حمايت مي
 بعد از بازگشت از طايف، تحت حمايت و پناه او وارد مكه � بن عدي كه پيامبر اكرم

  1.شد
اي به دعوت  ضربهالبته پذيرفتن حمايت و پناه مشركان در صورتي مناسب است كه 

اسالمي نگردد يا موجب تغيير برخي از احكام دين را فراهم نياورد و مستلزم سكوت در 
برابر ارتكاب برخي از محرمات نگردد و درغير اين صورت براي مسلمان جايز نيست، 
 �چنين پناهندگي را بپذيرد و دليل آن اين است كه وقتي ابوطالب از پيامبر اكرم

گيرد و او را به كاري وادار نسازد كه در توانش نيست و معبودان خواست كه سخت ن
مشركان را به بدي ياد نكند، رسول اهللا خود را براي بيرون شدن از حمايت عمويش 

  2.آماده كرد و نپذيرفت كه ساكت بماند و دست از تبليغ حق بردارد
 انتخاب سرزمين حبشه توسط رسول خدا به عنوان محل هجرت به امر - 7

 از � نمايد كه اين انتخاب در پرتو شناخت پيامبر اكرم استراتژيك مهمي اشاره مي
او از اوضاع حاكم بر كشورهاي همسايه . دولتها و مناطق پيرامونش صورت گرفته بود

آگاهي داشت و شرايط حاكم بر آن را اعم از روابط خوب و بد و ستمگر و دادگر را 
كرد تا جاي امني براي هجرت يارانش برگزيند  ميدانست و اين شناخت، او را كمك  مي

گذرد و از احوال و اوضاع ملتها و حكومتها  و رهبر دعوت بايد از آنچه پيرامون وي مي
  3.مطلع باشد

 رعايت امنيت در عملكرد مسلمانان صدر اسالم و كيفيت هجرت آنان به وضوح - 8
ده نفر بيشتر نبودند، انجام اي اندك كه شانز اين هجرت در قالب مجموعه. نمايان است
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آمدند،  يافت؛ چون اين تعداد وقتي يكي يكي يا دوتا دوتا مخفيانه از مكه بيرون مي
كردند واز طرفي تعداد اندك مهاجران به حركت سريع  توجه كسي را به خود جلب نمي
رفت كه  كرد؛ چون هر لحظه احتمال مي نمود، كمك مي آنها، كه موقعيت هم اقتضاء مي

ت تعقيب قرار بگيرند و دستگير شوند و شايد پنهاني صورت گرفتن اين هجرت تح
اطالع باشند و قريشيان بعداً كه از ماجرا خبر شدند، در  باعث شد تا قريش از آن، بي

صدد تعقيب آنها برآمدند تا آنها را دستگير نمايند اما ناموفق ماندند؛ چراكه با نزديكي به 
يافتند و اين رهنمودي است بر اينكه بايد داعيان در حركتهاي دريا، هيچ كس را آن جا ن

دعوتي خود، جانب احتياط را مراعات نمايند و نبايد دشمن از هر نقل و حركت 
  1.مسلمانان اطالع يابد تا بتواند به حركت و دعوت، آسيب برساند

كردند كه اين   قريش از هجرت مسلمانان به حبشه راضي نبودند و احساس مي- 9
خطر در آينده منافع آنها را تهديد خواهد كرد؛ زيرا ممكن بود با افزايش تعداد مهاجران، 
آنان به نيروي خطرناكي تبديل گردند بنابراين، مشركان تالش كردند و از راهكارهايي 
خاص براي برگرداندن مهاجران استفاده كردند وكوشيدند تا اين موقعيت جديد را از 

نكه دادن هدايايي به نجاشي و به اسقفان دربار از جمله اين دست آنها بگيرند؛ چنا
هاي آنان  در عصر حاضر نياز است تا درصدد شناسايي دشمن و برنامه. ها بود برنامه

هاي فريبكارانه آنان داشته  برآييم و تا آمادگي كامل را براي مقابله با اقدامات و نقشه
  2.باشيم
اندن مهاجران اجرا نمودند، ولي شكست  قريش برنامة كاملي براي بازگرد-10

خوردند؛ چون نجاشي كه مسلمانان را پناه داده بود، قبول نكرد كه بدون تحقيق و 
شنيدن سخن مهاجران آنها را تحويل دهد و بدين صورت فرصت براي مسلمانان فراهم 

  .شد تا قضيه دادگرانه و آيين استوار خويش را ارائه نمايند
جاشي نزد اصحاب آمد و از آنها خواست تا نزد نجاشي حاضر  وقتي فرستادة ن-11

شوند، آنها گردهم آمدند و به بررسي وضعيت پرداختند و اين گونه كار مسلمانان با 
مشورت و رايزني انجام گرفت و هر امري كه از طريق رايزني و مشورت انجام گيرد، 
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هاي زيادي  عقلها و انديشهرود؛ چون شورا چكيدة تراوش  احتمال موفقيت آن باالتر مي
نهايتاً آنها بر اين اتفاق نمودند كه اسالم را آن گونه كه پيامبرخدا آورده است . است

خواهد باشد و تصميم گرفتند اسالم را قاطعانه و  عرضه نمايند، حال نتيجه هر چه مي
  1.صريح ارائه نمايند؛ حتي اگر اين كار به نابودي آنها بينجامد

طالب   بر اوضاع داخلي تسلط كامل داشت بنابراين، جعفر بن ابي� رم پيامبر اك-12
را به عنوان امير مسلمانان در هجرت انتخاب نمود و نيز مسلمانان او را انتخاب كردند تا 
در حضور پادشاه سخنگوي آنها باشد و بتواند با مرد تيزهوش و زيرك عرب، عمرو بن 

 بزرگ رخنة از بود كه او را براي پر كردن اينتيجعفر داراي چندين ام. عاص، مقابله كند
يكي اينكه جعفر، پسر ابوطالب بود و با : نمود بر ديگران مقدم مي) � نبود پبامبر اكرم(

 در يك خانه زندگي نموده بود؛ پس او بيشتر از ساير مهاجران، با رهبر � پيامبر اكرم
ور نجاشي با بالغت و بايست در حض دعوت و سردار امت آشنائي داشت و تنها مي

هاي قريش از نظر نسب  هاشم در ميان قبيله ترديد بني بي. گفت شيوايي سخن مي
هاشم انتخاب  تر بودند و خداوند از كنانه هاشم را برگزيد و پيامبرش را از بني معروف
پس آنها داراي فصاحت زبان و نسب عالي بودند و چون جعفر پسر عموي رسول . كرد

 بود تا نجاشي بيشتر به او �  داراي شناخت بيشتري نسبت به محمدخدا بود، طبعاً
  2.اعتماد و اطمينان كند

اخالق جعفر از مشعل نبوت پرتو گرفته بود و زيبايي اندامهاي الغر او به تيره بني 
تو در آفرينش و اخالق به من شباهت «: گفت  پيامبر خدا به جعفر مي. گشت هاشم برمي

ينده اسالمي كه در برابر نجاشي قرار گرفته بود، براي ساير پس اين نما» .3داري
نمايندگان و سفراي مسلمان به خاطر فصاحت، شيوايي بيان، دانش، اخالق خوب، 

  4.بردباري، حكمت و زيركي و قيافه ظاهري الگو قرار گرفت

                                                           

 .92، ص 2، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
 .335، ص 1، ج التربية القياديه -2
 .336 همان، ص -3
 .317 تا 252، ص 2، محمود شيت خطاب، ج �سفراء النبي -4



489  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

 بود، هوشيار و زيرك �  عمرو بن عاص كه نماينده دشمنان خدا و پيامبر اكرم-13
او قبل از آمدن جعفر تمام داليل خود را آماده كرده بود و آن را براي . يبكار بودو فر

او از آشوب و برپا شدن غوغا در محيط مكه : نجاشي در ضمن نكات ذيل مطرح نمود
و تيرگي روابط بر اثر دعوت محمد سخن گفت؛ او سفير مكه بود و به نمايندگي ازآن 

ت پيروي از محمد سخن گفت و به نجاشي گوشزد عمرو از خطرا. نزد نجاشي آمده بود
 مكه را به كردكه ممكن است به زودي سرزمين او را نيز به فساد بكشند، همان گونه كه

بود، آنها رنج و  اگر محبت و دوستي قريش با نجاشي نمي: اند و گفت فساد كشيده
ستيد، رفتار شما دوست واقعي ما ه«: كردند و افزود كه تحمل نميخستگي اين سفر را 

شما با قبيله ما به خوبي و مهرباني است و بازرگانان ما نزدشما از امنيت برخوردار 
كمال حسن همجواري و ارتباط . پس حداقل در مقابل خوبي بايد خوبي كرد» .هستند

طلبد كه بايد پادشاه از اين فتنة جديد بر حذر داشته شود و  مكه وحبشه اين را مي
اند و به آن  ن مسلمان اين است كه اينها عليه عقيده نجاشي برخاستهترين كار اي خطرناك

پس آنها نه بر دين قوم . دهند كه عيسي پسر خدا است اند، آنها گواهي نمي كفر ورزيده
نمايند و به او توهين  خود و نه پيرو شما هستند و دليل اينكه آنها پادشاه را تحقير مي

كنند؛  برند، اما آنها اين كار را نمي اي پادشاه سجده ميكنند، اين است كه تمام مردم بر مي
دهي؟ جعفر بايد به همه اين اتهامات باطلي كه  پس چگونه آنها را نزد خود جاي مي

  1.برد داد و از بين مي سفير و نمايندة قريش به مهاجران نسبت بود، پاسخ مي
سياسي،  پاسخ جعفر به پرسشهاي نجاشي در نهايت هوشياري و مهارت -14

  .تبليغاتي، دعوتي و عقيدتي قرار داشت
او نخست عيب و نقصهاي دوران جاهليت را برشمرد و آن را به صورتي ارائه كرد تا 

نمود تا چهرة  اي از آن متنفر گردد و او با اين كار، اين هدف را دنبال مي هر شنونده
 كه جز با نبوت واقعي قريش را به پادشاه بشناسد و بر صفتهاي زشتي انگشت گذاشت

  .روند از ميان نمي
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 را در اين جامعة آلوده و آكنده از زشتيها � آن گاه شخصيت واالي پيامبر اكرم
اي از همه عيبها به دور بوده و نسب و صداقت  معرفي كرد كه او چگونه در چنين جامعه

  .اش زبانزد است؛ پس او شايسته پيامبري است و امانتداري و پاكدامني
هاي دعوت پيامبران هم آهنگ است،  بيهاي اسالم و منش آن را كه با شيوهجعفر، خو
پرستي، راستگويي، اداي  جعفر از تعاليم و دستورات اسالم همانند ترك بت. اظهار داشت

امانت، صله رحم، رعايت حقوق همسايه و خوبي با آن،دست نگاه داشتن از 
  .سخن به ميان آورد...  زكات و شكني و خونريزي، برپا داشتن نماز و پرداختن حرمت

از آنجا كه نجاشي و اسقفان از آئين مسيحيت اطالع كاملي داشتند، پس آنها از 
سخنان جعفر به اين مسئله پي بردند كه مطالبي كه او بر زبان راند، از پيامهاي پيامبران 

  .اند هستند كه موسي و عيسي و غيره با آن مبعوث شده
ز عوامل دشمني قريش با مسلمانان را رها نمودن بت همچنين جعفر يكي ديگر ا

پرستي مسلمانان و ايمان به آنچه بر محمد نازل شده است و آراستن زنان به اخالق و 
كردار نيك عنوان نمود، اما نجاشي را از آن گونه كه بود به خوبي ستايش كرد كه كسي 

نمايد و نيز گفت  لت رفتار ميگيرد و درميان قوم خود به عدا نزد او مورد ستم قرار نمي
خواهند، آنان را شكنجه  اند تا از ستم كساني كه مي كه او را از ميان ديگران برگزيده

هاي عمرو را   بدين صورت جعفر با اين سخنان روشن و واضح، نقشه. نمايند، بگريزند
نها وقتي پادشاه از آ. درهم شكست و عقل و خرد نجاشي و اسقفهاي حاضر را اسير كرد

هاي  اي از آنچه بر محمد نازل شده است، براي او بخوانند، جعفر آيه خواست تا پاره
ها به قدري در آن مجلس  اين آيه. نخست سورة مريم را در نهايت زيبايي تالوت نمود

مؤثر واقع شد كه نجاشي و اسقفان دربارش به گريه افتادند و چنان گريستند كه محاسن 
جعفر سورة مريم را براي تالوت در حضور نجاشي انتخاب . و مصحفهايشان خيس شد

نمود واين بيانگر فرزانگي و هوشياري نمايندة مهاجران بود؛ زيرا سورة مريم از مريم و 
  1.گويد عيسي سخن مي
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مهارت و نبوغ جعفر در انتخاب درست موضوع و زمان مناسب باعث شد كه پادشاه 
 بيانگر حكمت و هوشياري  � مورد قضية عيسي و پاسخ او در1قلباً به او گرايش يابد

دانند و عفت و  او پاسخ داد كه آنها عيسي را خدا و معبود نمي. باشد نظير وي مي كم
برند؛ بلكه عيسي ابن مريم، كلمه و روح خداست كه  پاكدامني مريم را نيز زير سؤال نمي

قاد نجاشي در مورد آن را به مريم دوشيزه و پاكدامن القاء كرده است و تصور و اعت
  2.عيسي همانند آن چيزي بود كه جعفر بيان نمود

كنيم و هرگز او را  عالوه بر آن جعفر نيز توضيح داد كه ما براي نجاشي سجده نمي
دانيم؛ چون سجده براي كسي جز خدا، شايسته نيست، اما پادشاه را  با خدا برابر نمي

كنيم همان  گذاريم و بر او سالم مي ام ميكنيم؛ بلكه به او احتر تحقير و توهين هم نمي
  3.فرستند كنيم سالمي كه اهل بهشت به يكديگر مي طور كه بر پيامبر خود، سالم مي

نتيجة امر اين بود كه نجاشي، صداقت و راستگويي اين قوم را اعالم كرد و يقين كرد 
امبري كه پي. كه اينها راستگو هستند و تصميم گرفت كه در خدمت پيامبر خدا باشد

آمد و تصميم گرفت تا با  اي كه نزد موسي مي آيد همانند فرشته اي نزد او مي فرشته
: از اين رو به عمرو گفت .  خود را به خداوند نزديك نمايد� حمايت ياران پيامبر اكرم

  4.گردد با قطع رابطه بازرگاني قريش هيچ ضرري متوجه من نمي
ليغاتي در برابر مقاومت مسلمانان و برنامه  قريش در جبهة سياسي، معنوي و تب-15
  .هاي محكم آنان شكست خورد و شيوه
:  است كه فرمود�  موضع جعفر و برادرانش مصداق اين گفتة پيامبر اكرم-16

شود  هركس با ناخشنود كردن مردم، رضامندي خدا را بجويد، خداوند از او راضي مي«
 را بجويد، خداوند او را به مردم و هر كس با ناخشنود كردن خدا رضامندي مردم

  5».سپارد مي
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پس مهاجران حبشه درصدد خشنودي خداوند بودند با اينكه از ظاهر امر چنين به 
 با سخنان آنها ناراضي شوند، اما نتيجه اين شد كه خداوند نصرانيهارسيد كه  نظر مي

 با دعوت پيامبر قلب پادشاه حبشه را براي آنها مسخر نمود تا اينكه او سخن حق را كه
  1. موافق بود، به زبان آورد� اكرم

 برخي از مسيحيان از نظر اعتقادي پايبند اصول و مباني مسيحيت بودند، اما -17
از . جرأت اظهار اعتقادات خويش را به دليل چيره و غالب بودن پيروان مشركان نداشتند

اين ايمان خود را پنهان جمله كساني كه عقيدة صحيح داشتند، پادشاه حبشه بود و او 
نمود تا با قومش مدارا نمايد و اين گونه بقاء خود و پادشاهي خود را تضمين نمايد،  مي

اما وقتي در اين آزمون قرار گرفت، ايمانش را آشكار كرد تا پروردگارش را راضي كند 
ذ پادشاه حبشه با اتخا. و وجدان خويش را راحت نمايد و از گروه مؤمن حمايت نمايد

  2.اين موضع اسم خود را در رديف رادمردان و بزرگان تاريخ ثبت نمود
بريم كه پرداختن   با توجه به مهاجرت مسلمانان به حبشه به اين موضوع پي مي-18

ابن . تر است به مسائلي كه نسبت به برخي از احكام اسالم در اولويت قرار دارد، مهم
بعد از هجرت به مدينه به نماز حضر «: گويد داند، مي ندانستن را عذر ميكه ) رح(تيميه

 دور بودند مانند كساني كه در مكه يا  �افرادي كه از پيامبر اكرم. افزوده شد) و اقامت(
 آنها را به اعادة نماز � خواندند و پيامبر اكرم در سرزمين حبشه بودند دو ركعت مي

  3».دستور نداد
شود و اصحاب  امة حجت گناهكار نميهيچ كس قبل از دانستن و اق«: گويد ذهبي مي

 كه به حبشه مهاجرت نموده بودند، آياتي كه در مورد حرام بودن � و ياران پيامبر اكرم
گرديد بنابراين،  گرديد، بعد از چند ماه به آنان ابالغ مي بودن برخي از مسائل نازل مي

د تا اينكه نص به شدن آنها در اين امور به علت آگاهي نداشتن به اين معذور شمرده مي
  4»... .رسيد  آنها مي
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رسيم كه هر جهاد بر حسب نياز از ديگري   از هجرت به حبشه به اين نتيجه مي-19
بنابراين، اگر هجرت به مدينه جهادي بود كه خداوند فضيلت . داراي برتري است

 گرچه اند، مهاجران مدينه را ذكر نموده است، اين فضيلت را مهاجران حبشه نيز دريافته
 بپيوندند؛ �  دير شد و تا فتح خيبر نتوانستند به پيامبر اكرم� پيوستن آنها به پيامبر اكرم

 دستور داده بود تا مهاجراني كه دوبار با كشتي هجرت كرده بودند، � چراكه پيامبر اكرم
  1.در حبشه باقي بمانند

كساني اسماء بنت عميس از جمله : ايت است كه گفت رو� از ابوموسي اشعري
 آمد و پرسيد اين عمر. روزي به ديدار حفصه رفته بود. بود كه همراه ما هجرت كرد

حبشي همين است؟ همين : عمر گفت. اسماء بنت عميس است: كيست؟ حفصه گفت
عمر گفت ما از شما در هجرت . بلي: از راه دريا آمده است؟ اسماء گفتاست كه 

اسماء خشمگين شد و . تر و سزاوارتريم يك نزد� سبقت گرفتيم؛ پس ما به پيامبر اكرم
خورده  ايد، گرسنة شما خوراك مي  بوده� به خدا سوگند شما همراه پيامبر اكرم: گفت 

 و نادانتان پند گرفته است و ما به خاطر خدا و پيامبرش در سرزميني دور و دوست
وقتي پيامبر . فت خواهم گ� ايم و من اين قضيه را به پيامبر اكرم  در حبشه بودهنداشتني
پيامبر . گويد عمر چنين و چنان مي! اي رسول خدا:  تشريف آورد، اسماء گفت� اكرم
فرمود كه : من به او چنين و چنان گفتم: تو در جوابش چه گفتي؟ گفت:  فرمود�اكرم

او و يارانش يك بار . تر و سزاوارتر نيست همين طور است، او از شما به من نزديك
ابوموسي : گويد  اسماء مي. ايد ولي شما اهل كشتي دو بار هجرت كردهاند،  هجرت كرده

پرسيدند  آمدند ومرا از اين حديث مي ديدم كه گروه گروه نزد من مي و اهل كشتي را مي
تر  هيچ چيز در دنيا از اين بيشتر باعث شادماني آنها نشده بود و هيچ چيز برايشان بزرگ

  2. در مورد آنها گفته بود� اكرمتر از چيزي نبود كه پيامبر  و مهم
 از سرزمين حبشه آغاز شد و اين بدون شك �  اسالم آوردن عمروبن عاص-20

رود و بيانگر دستاوردهاي دعوت است كه  اثري از آثار هجرت حبشه به شمار مي
براساس ديدگاه ابن حجر و همچنين . مهاجران در طي اقامت در حبشه محقق نمودند
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اين موضوع . روايات، عمروبن عاص به دست نجاشي مسلمان شدبراساس بسياري از 
كدام صحابي به دست فردي تابعي مسلمان : ندگوي اي لطيفه مانند چنين مي را به گونه

 �ي همچنين رواياتي اشاره به اين مطلب دارد كه عمرو به دست جعفرنقارز؟ 12شد
  .مسلمان شد

ي محكم و ناگسستني با هجرت حبشه  با ام حبيبه ارتباط�  ازدواج پيامبر اكرم-21
ام حبيبه . زنان پايدار مهاجر معني و مفهومي بزرگ در بردارد دارد و ازدواج او با يكي از

 در آمد و اين داستان در كتابهاي حديث آمده � در حبشه بود كه به عقد پيامبر اكرم
ده است كه او  روايت نمو خود با سند صحيح از ام حبيبهاست؛ چنانكه ابوداود در سنن
آن گاه نجاشي او را . عبيداهللا در سرزمين حبشه درگذشت. همسر عبيداهللا بن جحش بود

به عقد پيامبر خدا درآورد و به او چهارهزار مهريه داد و او را همراه شرحبيل بن حسنه 
  3. فرستاد� نزد پيامبر خدا

به اين نتيجه با بررسي وقايعي كه در طي هجرت مسلمانان به حبشه اتفاق افتاد 
كرد و در غمشان   احوال و اوضاع مهاجران را دنبال مي� رسيم كه پيامبر اكرم مي

ام حبيبه تنها زن . نمود كرد و از پايداري آنان تقدير مي شريك بود و آنان را تشويق مي
دردي كرد؛  به او توجه داشت و در مصيبتش با او هم� مهاجري نبود كه پيامبر اكرم

  4. نيز چنين كرده بودا سودهبلكه قبالً ب
وقتي سوده به همراه همسرش از حبشه به مكه بازگشت، همسرش سكران بن عمرو 

و از او  كسي را نزد او فرستاد � اش تمام شد، پيامبر اكرم بعد از اينكه عده. درگذشت
به مردي از :  فرمود� پيامبر اكرم. اختيار من با شماست: سوده گفت. خواستگاري كرد

سوده، حاطب بن عمرو بن عبدشمس . ات بگو تا تو را به ازدواج من در بياورد وادهخان
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 .396، ص 2، آلباني، ج صحيح سنن ابي داود -3
 .188، ص الهجرة االولي في االسالم -4
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ضمناً سوده اولين .  درآورده شد� بن عبدود را وكيل كرد و توسط او به عقد پيامبر اكرم
  1.زني بود كه پيامبر خدا بعد از خديجه با او ازدواج كرد

 پي � چند همسري پيامبر اكرمتوان به فلسفه تعدد ازدواج و  از اين دو واقعه مي
توان گفت  همچنين مي. برد، گرچه نبايد اهميت ويژة زنان دلير و مهاجر را ناديده گرفت

 از ازدواج با ام حبيبه اين بود كه از دشمني بني اميه به صورتي � كه هدف پيامبر اكرم
ه بود، اميه، ابوسفيان كه پدر ام حبيب عام و به خصوص از كينه و عداوت رهبر بني

  2.بكاهد
از آنجا كه پيامبر خدا به هدايت قومش به شدت عالقمند بود، لذا براي جلب قلوب 

اي كه تضادي با ارزشهاي اسالمي نداشت،  و متوجه ساختن آنان به اسالم از هر وسيله
  3.نمود جهت هدايت آنها استفاده مي

وست نداشت به  د� اند كه پيامبر اكرم  برخي از پژوهشگران بر اين عقيده-22
  :نمايند داليل آن را چنين بيان ميحبشه هجرت نمايد و 

 آن حضرت سرزمين هجرت خود را در خواب ديده بود كه سرزميني است - 1
كرد   گمان مي� داراي درختان خرما كه در بين دو دشت سوخته قرار دارد و پيامبر اكرم

  .باشد) احساء (تكه سرزمين هجر
گسترش سلطة آن را  ه طوري بود كه انتشار دعوت و وضعيت جغرافيايي حبش- 2

  .كرد بر جهان دچار مشكل مي
 انتخاب جزيرة عربي و مكه و مدينه براي نزول وحي و مركز حركت دين اتفاقي - 3

  4.نبود؛ بلكه به خاطر برخورداري از ويژگيهاي زيادي انتخاب شده بودند
اند، در كنار  كه به آن گرويدهداد تا ديني   محيط حبشه به مسلمانان اجازه نمي- 4

كردند، چنين  مسيحيت رشد كند و روميها كه بر مسيحيت در جهان فرمانروايي مي
  1.دادند اي به حبشيها نمي اجازه

                                                           

 .3، ص 8، ج الطبقات -1
 .707 – 706مهدي رزق اهللا، ص . ، د النبويه في ضوء المصادر االصليهالسيرة -2
 .188، ص الهجرة االولي -3
 .170، 169، ص الغرباء االولون -4
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 هجرت به حبشه در كاستن جايگاه قريشيان نزد ساير عربها اثر به سزايي داشت -23
حيط و جامعة آن شد؛ چون م و موضع قريش در برابردعوت وحامالن محكوم مي

عصرعرب به پناه دادن فرد بيگانه و ناآشنا و گراميداشت پناهنده و همسايه افتخار 
نمودند و از انجام ندادن اين امور به خاطر  كرد و در اين كار با يكديگر رقابت مي مي

جستند؛ در حالي كه با هجرت مسلمانان به حبشه اين نكته اثبات  ننگ و عار، دوري مي
در اين زمينه حبشيها از قريشيان سبقت گرفتند؛ چراكه آنان كساني از اشراف گرديدكه 

مردم و از ضعيفان و از غرباي قريش را پناه دادند كه قريش آنها را طرد كرده و با آنها 
  2.بدرفتاري نموده بودند

                                                                                                                                                    

 .320، ص الهجرة في القرآن الكريم – 161 تا 156، ص اضواء علي الهجره -1

 .171 - 170، ص الغرباء االولون -2



 



 

  

  

  

  

  

  فصل سوم
  

  سال اندوه و رنج و آزمون جانكاه طائف
  
   وفات ابوطالب-1

طالب در آخر سال دهم بعثت، ابوطالب   محاصرة شعب ابيبعد از پايان
كرد و در صورت قصد سوء به ايشان  ابوطالب پيامبر خدا را حمايت مي.1درگذشت

  . 3داد  و او را ياري مي2شد خشمگين مي
  

   رضي اهللا عنها وفات خديجه-2
. 4ذشت سه سال قبل از هجرت به مدينه در سال وفات ابوطالب، درگالمؤمنين خديجه ام

با وفات ابوطالب و خديجه اندوه و غم رسول خدا به خاطر از دست دادن اين دو كه از 
ابوطالب پشتيبان خارجي . رفتند، چندبرابر شد هاي دعوت و حركت وي به شمار مي پايه

كرد و خديجه، پشتيبان داخلي ايشان بود   دفاع مي� بود كه در برابر قوم از پيامبر اكرم
بنابراين، پس از مرگ ابوطالب كافران . كاست حرانها و رنجهايش ميكه از دشواري ب

رساندند كه در دوران حيات   جرأت كردند و آزارهايي به او مي� قريش، بر پيامبر اكرم

                                                           

 .194، ص 7، ج فتح الباري -1
 .193، ص  همان-2
 .195، ص 1، ج صحيح مسلم -3
 .185 همان، ص -4
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بدين صورت مرحلة دشواري درزندگي . 1ابوطالب خيال چنان كارهايي را نداشتند
كالت و سختيها و آزمونها و رنجهاي  آغاز گرديد كه در اين مرحله به مش� پيامبر اكرم

زيادي مواجه شد؛ چون در عرصة دعوت، تنها مانده بود و ياوري جز خدا نداشت؛ با 
وجود اين به رساندن پيام پروردگارش به مردم همچنان ادامه داد و در اين راستا 

ا بر رنجهايي را تحمل نمود كه كوهها توان تحمل آن را ندارند و وقتي سختيها و آزمونه
آن حضرت در شهر خودش كه در آن رشد كرده بود و در ميان قومش كه همه او را 

شناختند به اوج خود رسيد، تصميم گرفت تا به شهري ديگر و نزد قومي ديگر برود  مي
و دعوت خود را به آنها ارائه دهد به اميد اينكه آنها آنچه را او از سوي خدا برايشان 

ترين شهر به مكه بود، در   اين منظور راه طائف را كه نزديكبراي. آورده بود، بپذيرند
  2.پيش گرفت

  
  سفر رسول خدا به طائف

پيامبر خدا در امر دعوت، پيامبران قبل از خود را الگو قرار داده بود، به عنوان مثال 
ي حضرت نوح حدود نهصد و پنجاه سال از عمر خود را صرف دعوت قوم خود به سو

  : گويد قرآن ميخدا نمود؛ چنانكه 

� yy yy]]]] ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù yy yy#### øø øø9999 rr rr&&&& >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ss ss~~~~ $$$$ YY YYΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ �   )14 ،عنكبوت(  
ار هاي مختلف تكر داد و آن را به شيوه در اين سالهاي طوالني او فقط دعوت مي

  : گويد نمود؛ چنانكه قرآن مي مي

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% ·· ··nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ îî îî ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### 

çç ççννννθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ //// ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ½½ ½½ jj jjzzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 99 99≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& 

‘‘‘‘ ‡‡ ‡‡ΚΚΚΚ || ||¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy____ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ¨¨ ¨¨zzzz xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

                                                           

  .34، ص محنة المسلمين في العهد المكي -1
  .65 تا 36 همان، ص -2
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(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� xx xxîîîî �  )10 - 1 ،نوح(  
همت ازوالني، نوح از دعوت به سوي خدا بازنايستاد ورغم گذشت اين زمان ط علي

انديشي او در استفاده از اوقات و   نشد و بينش و چاره كاستهاو در رساندن رسالتش
  :گويد انكه آلوسي در تفسير خود ميهاي گوناگون ضعيف نگرديد؛ چن شيوه

� ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%%  �  
  ». و ايمان فرا خواندمپروردگار، من قوم خود را به طاعت«
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  ».شب و روز و بدون وقفه اين كار را كردم«

  : وده و قبل از آن تكرار نموده استآنگاه رويگرداني و اصرار آنها را بر كفر بيان نم

� §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMΖΖΖΖ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ßß ßßNNNN öö öö‘‘‘‘ uu uu$$$$ óó óó     rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; #### YY YY‘‘‘‘#### uu uu$$$$ óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) �     
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  .و اين بيانگر تعميم صورتهاي دعوت است بعد از آنكه فراگير بوده است
  :و فرمودة الهي

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ èè èèEEEE öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ �     
  ».سپس آنها را آشكارا دعوت دادم«
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دم و بيانگر اين موضوع است كه آشكارا دعوت دادن بر دعوت پنهاني و سري مق
تر است براي كسي كه هدفش اجابت باشد و اين  برتري دارد و دعوت علني شايسته

  1.گردد؛ چون دقت وتوجه مدعو را همراه دارد بيشتر باعث اجابت مي
او به . كرد هاي متنوع و گوناگوني در دعوت استفاده مي پيامبر خدا نيز از شيوه

داد و   در ضمن جنگ دعوت ميآميز و هم صورت پنهاني و علني و به صورت مسالمت
همچنين داستانهاي . كرد به صورت جمعي و فردي و در سفر و اقامت ابالغ رسالت مي

هاي روشنگري با  نمود و از وسيله كرد و مثالهايي بيان مي گذشتگان را حكايت مي
داد  نمود و مژده مي كرد و نيز تشويق مي كشيدن خط روي زمين و غيره استفاده مي

به هر حال ايشان در هر لحظه و در هر حال و با . ترساند داد و مي  بيم ميضمن آنكه
رود، سپس خود را به   و اينك به طائف مي2هاي گوناگون، اهل مكه را دعوت داد شيوه
نمايد؛ زيرا شايسته نيست در مراحل  دارد و بعد از آن، هجرت مي ها عرضه مي قبيله

  .ا آخر عمر امر دعوت را ادامه بدهدبايست ت دعوت تا خبري صورت گيرد و مي
نمود؛ او از قبيلة ثقيف  آن حضرت براي ايجاد مركز جديدي براي دعوت، تالش مي

هايشان را فرستادند تا او را سنگ بزنند و در  كمك خواست، اما ثقيف نپذيرفت و بچه
ريخ واقدي تا.  بود مالقات كرد و مسلمان شدنصرانيراه بازگشت از طائف با عداس كه 

سفر طائف را شوال سال دهم بعثت و بعد از مرگ ابوطالب و خديجه بيان كرده و گفته 
  3.مدت اقامت آن حضرت در طائف ده روز بوده است: است 
  
   داليل انتخاب شهر طائف براي دعوت-1

قريش در طائف اهدافي . آمد اي استراتژيك براي سران قريش به حساب مي طائف منطقه
 چشم طمع دوخته بودند و در گذشته تالش زيادي براي تصرف طائف داشتند كه به آن

انجام داده بودند و براي اين منظور به وادي وج يورش بردند؛ چون درختان و 
كشتزارهاي فراواني داشت تا اينكه ثقيف از قريش احساس ترس نمود و با آنها پيمان 
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بسياري از ثروتمندان مكه . 1اددوس را نيز در شمار آنها قرار د دوستي بست و قبيله بني
كردند؛ به ويژه قبيلة  در طائف امالكي داشتند و فصل تابستان را در آنجا سپري مي

اي با طائف داشتند همان طور كه بني  هاشم و عبدشمس ارتباط دائمي و گسترده بني
مخزوم منافع مالي مشتركي با ثقيف داشتند بنابراين، حركت رسول خدا به طائف، 

اي او را  توانست در طائف نفوذ نمايد و قبيله  حساب شده بود؛ چون اگر او ميحركتي
انداخت وامنيت و منافع  داد، اين امر عالوه بر آنكه قريش را به هراس مي ياري مي

كرد؛ به محاصره وتحريم وانزواي قريش از  اقتصادي آنها را به صورت مستقيم تهديد مي
 بيانگر اين مطلب است � اسي و دعوتي پيامبر اكرمانجاميد و اين حركت سي بيرون مي

كه ايشان براي تأسيس دولتي مسلمان يا نيروئي كه خود را وارد ميدان نبرد نمايد، از 
كرد؛ چون وجود دولت و نيرويي توانمند از وسايل مهم در  اسباب و و سايل استفاده مي

ه طائف، مستقيماً به مركز  با رسيدن ب� پيامبر اكرم. رساندن دعوت خدا به مردم است
  2.گيري سياسي رفت قدرت و تصميم

  
  گيري طائف  رهبري و نيروي تصميم-2
پيمانانشان بر طائف مسلط بودند و رهبري آن را برعهده داشتند و رياست  مالك و هم بني

امور مذهبي نيز در دست اين دوگروه بود؛ عالوه بر آن رهبري سياسي و ارتباطات 
ادي را نيز در دست داشتند، اما با وجود اين آنها در وضعيتي نبودند كه فراشهري و اقتص

بتوانند از طائف كه سرسبزترين سرزمين عربها بود و بيش از جاهاي ديگر، جلب توجه 
مالك و هم پيمانانشان  شد دفاع نمايند بنابراين، بني كرد و چشم طمع به آن دوخته مي مي

قدرتمندي بودند قبايل عامر در هراس بودند و اينها  از طرف قبيله هوازن و قريش و بني
بنابراين، رهبران طائف، . كه توانايي غارت و به يغما بردن اموال و امالك را داشتند

آميز و حفظ استقرار و ثبات سياسي را از طريق  سياست صلح و رفتار و مسالمت
 كه قريش به عنوان قراردادها و پيمانها در پيش گرفته بودند و اين همان راهي بود

مالك هم براي درامان بودن از شر  راهبردي سياسي براي خود برگزيده بود؛ پس بني

                                                           

 .373، ص 4، كتاب الكفاله، ج شرح عسقالني بر صحيح بخاري -1
 .174، ص اصول الفكر السياسي -2



503  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

هوازن و هم براي تحكيم روابط خود با آنان و از طرفي با قريشيها رابطه داشت و پيمان 
  1.بست تا از سوي آنها درامان باشند مي

دانست كه در  خبر نبود و مي بيرسول خدا با سفر به طائف از اين روابط و پيمانها 
طائف، قدرت و نيرويي منسجم و متحد وجود ندارد و قدرت براساس قراردادي داخلي 

تر در بيرون طائف  اي قوي بين دو قبيله تقسيم شده است و هر يك از آنها به قبيله
توانست حمايت يكي از اين دو قبيلة صاحب   مي� وابسته هستند؛ پس اگر پيامبر اكرم

آورد، چنين امري در ميزان نيروهاي سياسي اثر بزرگي  رت در طائف را به دست ميقد
نمود، به راستي برنامه و  توانست حمايت همپيمانان قريش را كسب مي داشت و اگر مي

داد و اين امر ناممكن نبود؛ چراكه رسول  رسيد و نتيجه مي تعاليم او به كمال خود مي
اين اردوگاه با قريش براساس ترس از آنها است و باور دانست كه بيشتر دوستي  خدا مي

 با اين برآورد و ارزيابي � مذهبي و ديني نقش كمتري در اين پيمانها دارد و پيامبر اكرم
از اوضاع سياسي طائف وقتي وارد طائف شد، در آغاز نزد فرزندان عمرو بن عمير كه 

مالك كه با قبيلة هوازن  نزد بنيبرقراركنندگان رابطه و پيمان با قريش بودند رفت و 
 به  �وقتي پيامبر اكرم«: گويد  ابن هشام در سيره خود مي. 2پيمان دوستي داشتند نرفت

طائف رسيد نزد افرادي از قبيلة ثقيف رفت كه در آن روز سران و اشراف آن قبيله به 
مرو و حبيب رفتند و آنها سه برادر به نامهاي عبدياليل بن عمرو، مسعود بن ع شمار مي

آن حضرت با آنها . 3زن يكي از آنان قريشي و از قبيلة بنو جمح بود. بن عمرو بودند
كردند، از اين رو  ديدار كرد، اما فرزندان عمرو بسيار ترسو بودند و خيلي احتياط مي

ادب را با او  خردي و گستاخي و بي  را نپذيرفتند؛ بلكه نهايت بي� دعوت پيامبر اكرم
  .روا داشتند

وقتي چنين : يد شده بود برخاست و به آنان گفتپيامبر خدا در حالي كه از آنها ناام
 بر اين عقيده بود كه اطالع � ؛ چراكه پيامبر اكرم4كرديد، ماجراي سفر مرا پنهان داريد
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خواست  از اين رو مي. آورد قريش از اين موضوع، موجبات تحريك آنان را فراهم مي
 و پيامبر 1نجام شود و تحركات او براي قريش آشكار نگردداين ارتباطات پنهاني ا

  : ب پرهيز و احتياط را رعايت نمايدنمود تا جوان  بنا به داليل ذيل سعي مي�اكرم
خواهد به جايي دور   از مكه پياده بيرون رفت تا قريش گمان نبرد كه او مي–الف 

انگيخت و  ايي را برميكرد، شبهات و ترديده برود؛ چون اگر او با سواري حركت مي
قريش براساس اين حدس كه قصد مسافرت به خارج از مكه را دارد، از مسافرت او 

  . آوردند ممانعت به عمل مي
 زيد را به عنوان رفيق سفر خود انتخاب كرد؛ زيرا زيد  � پيامبر اكرم–ب 

داد؛  يديد، شك و ترديدي به خود راه نم پسرخواندة پيامبر بود و اگر كسي او را مي
 روابط محكم و بسيار نزديكي داشت و از طرفي پيامبر � چون زيد با پيامبر اكرم

دانست  شناخت و اخالص و امانتداري و صداقت او را خوب مي  زيد را كامالً مي�اكرم
 در همراهي به او � نمود و پيامبر اكرم و زيد مورد اطمينان بود و رازي را افشا نمي

جوانمردي و رفاقت خويش را چه قبل از اينكه مورد اصابت قرار اعتماد نمود و او نيز 
گيرد و يا زخمي گردد و يا بعد از آن به اثبات رساند؛ چراكه خود را سپر بالي آن 

  . حضرت كرده بود
 برخورد و رفتار زشت و همراه با تمسخر و استهزاء رهبران �  پيامبر اكرم–ج 

 از آنها خواست تا ماجراي سفر او را پنهان طائف را تحمل نمود و خشمگين نشد؛ بلكه
گرديدند، نه تنها  دارند و اين اقدامي محتاطانه بود؛ چون اگر قريش از اين ارتباط آگاه مي

گرفتند؛ بلكه ممكن بود به شكنجه و جفاي خود شدت بدهند و  او را به باد مسخره مي
  2.بكوشند تا حركت او را در مكه و خارج از آن كنترل نمايند

  
  دعا  تضرع و-3

 به � اي بودند، خبر مسافرت پيامبر اكرم از آنجا كه بنو عمرو انسانهاي پست و فرومايه
خردان و بردگان خود را واداشتند كه او را ناسزا گويند  طائف را پنهان نكردند؛ بلكه بي
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و چنان سنگ زدند كه پاهايش خونين و كفشهايش آغشته به خون گرديد و خون پاكش 
رزمين طائف به زمين ريخت و آنها همچنان به ناسزا گفتن و سنگ زدن ادامه دادند در س

  .تا اينكه آنها را مجبور كردند تا به ديوار باغ عتبه و شيبه فرزندان ربيعه پناه ببرند
 نپسنديدند كه نزد آنها بنشيند بنابراين، � عتبه و شيبه آن جا بودند، اما پيامبر اكرم

 درخت انگوري رفتند و آن جا نشستند و آن دسته از سبكسران و همراه زيد به سايه
پيامبر و زيد زير سايه . خردان و اراذل و اوباش ثقيف از تعقيب دست برداشتند بي

با وجود اينكه پسران ربيعه برخورد سبكسران اهل . درخت نشستند تا استراحت نمايند
مل و اقدامي انجام ندادند و پيامبر ، ديدند، اما هيچ عكس الع� طائف را با پيامبر اكرم

گار متوجه شد و  با حالتي خسته و اندوهگين و سرشار از حزن و اندوه به پرورد�اكرم
  : از او چنين خواست

از ناتواني خود و از كمي چاره در كار خويش و از خفت وخواري ام در ! پروردگارا
تو پروردگار مستضعفان و ! انترين مهربان اي مهربان. كنم نزد مردمان به تو شكايت مي

اي كه بر من پرخاش نمايد يا به  گذاري؟ به بيگانه مرا به چه كسي وا مي. پروردگار مني
اي؟ اگر تو بر من خشم نگيري من هيچ باكي  دشمني كه زمام امور مرا به او سپرده

. ر استندارم، اما آسايش و آرامشي كه برايم عنايت فرمايي، براي من گواراتر و سازگارت
به نور جمال تو كه تاريكيها بدان روشن شده و كار دنيا و آخرت با آن سامان يافته 

برم از اينكه خشم تو بر من فرود بيايد يا ناخشنودي تو شامل حال  است، به تو پناه مي
هيچ كس را . من گردد و هر چه خواهي مرا عتاب كن تا سرانجام از من خشنود گردي

  1». نيست مگر از جانب توجز تو توان و نيرويي
 با خداوند به عمق عقيدة توحيدي رسول خدا و � براساس مناجات پيامبر اكرم

شويم؛ چراكه او به سبب اين اندوه فراگير و  ميزان پاكباختگي او براي خدا، متوجه مي
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درپي احساس ننمود كه اذيت و آزار را از خود دور نمايد و يا براي خود زندگي آرام  پي
ها چون در راه خدا بود، براي او  ه با ناز و نعمت بخواهد؛ بلكه همة اين شكنجههمرا

هراسيد كه مبادا او در كاري از كارهاي  شيرين بود اما او از خشم پروردگارش مي
 پروردگار رضايتيدعوت، ناآگاهانه كوتاهي كرده باشد و آن گاه در معرض خشم و نا

اوند باالترين هدف وي بود و از آنجا كه اين قرار گيرد؛ چراكه رضايت و خشنودي خد
بايست در  ها مي  اش بر آن بود كه همة خواسته هدف، هدفي مهم و اساسي بود، عقيده

جهت تحقق آن مسخر گردند بنابراين، هر مصيبت و باليي كه نتيجة آن رضامندي و 
دد؛ گر خشنودي پروردگار را در پي داشته باشد، نعمت و رفاهي بزرگ محسوب مي

 »والحول والقوة اال باهللا«: ش را با اين كلمه به پايان رساندسپس آن حضرت دعاي
پس مؤمن بدون اذن و اراده و ياري خداوند توانايي متحول شدن از حالت سختي به 

تواند وضعيت ترس را به وضعيت امنيت مبدل نمايد و نيز  حالت آسايش را ندارد و نمي
  1.و تحمل ناپسنديها را نداردتوانايي رويارويي با سختيها 

ترين عبادتهاست و در زمينه حمايت انسان و محقق نمودن  گمان دعا از بزرگ بي
امنيت او، سالحي كارساز است؛ زيرا انسان هر چند هوشيار و خردمند باشد، همواره در 
معرض لغزشها و شكست قرار دارد و چه بسا انسان مسلمان در موقعيتها و مواضعي 

حلي بيابد، جز  ماند و براي اينكه راه شود كه كامالً از تدبير و انديشيدن باز مي ميگرفتار 
  .اي ندارد اينكه با دعا به خدا پناه ببرد، چاره

 بعد از اينكه اهل طائف او را مورد اذيت و آزار و مسخره قرار دادند و � پيامبر اكرم
بود، با دعا به خدا پناه برد و بعد او را از شهر خود بيرون نمودند و حيران وافسرده شده 

از اتمام دعايش از سوي پروردگار جهانيان پيام اجابت توسط جبريل و فرشتة كوهها 
  2.نازل گرديد
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   نسبت به امت����  مهرباني و شفقت پيامبر اكرم-4
رسد و  مهرباني و شفقت بزرگ او كه در مواقع دشوار كه رنج به آخرين حد خود مي

آورد تا عقده  آورد تا سختي و سنگدلي بنمايد و بر سينه و دل فشار مي برانسان فشار مي
  1.شد خالي كند، نمايان مي

ت آيا روزي بر تو آمده اس:  پرسيد � روايت است كه از پيامبر اكرم) رض(از عايشه
ترين آنها روز عقبه  ام و سخت از قوم تو آزارهايي ديده: تر باشد؟ فرمود كه از اُحد سخت

گاه كه خود را بر عبد يا ليل بن عبد كالل عرضه داشتم و او بدانچه از او بود؛ آن 
خواستم پاسخ مثبت نداد؛ پس من در حالي كه اندوهگين بودم راه خويش را در پيش  مي

پس سر خويش را بلند كردم . گرفتم و همچنان اندوهناك بودم تا به قرن الثعالب رسيدم
م  سرم سايه افكنده است، به آن نيك نگريستم، ديدو ناگهان در آسمان ابري ديدم كه بر

خداوند پاسخ قومت را با تو شنيد و اينك خداوند : مرا ندا داد و گفت. جبرئيل است
در اين . خواهي فرمان دهي فرشتة كوهها را نزد تو فرستاده است تا او را به آنچه مي

خواهي، دو كوه  گر ميا: هنگام فرشتة كوهها مرا ندا داد و بر من سالم كرد و گفت 
من اميد آن دارم كه خداوند از :  فرمود� پيامبر اكرم. مكه را بر سرشان فرو آورماطراف 

نسل اين مردم كساني را به وجود بياورد كه تنها خدا را بپرستند و با او چيزي را شريك 
  2.نسازند

ظر رواني پيامبر خدا در جنگ احد از نظر جسمي آسيب بيشتري ديده بود، اما از ن
اي كه بر اثر آن  تر بود به گونه آسيب و رنجي كه در روز طائف ديده بود، بيشتر و سخت

  .از طائف تا قرن الثعالب اين موضوع ذهنش را مشغول كرده بود
  
  هاي تغيير  شيوه-5

پيشنهاد فرشتة كوهها اين بود كه دو كوه اطراف طائف را بر سرشان فرود آورد تا به 
  : فرمايد  نوح و عاد و ثمود و قوم لوط، نابود گردند؛ چنانكه خداوند ميكلي مانند قوم 
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ما هر يك از آنها را به گناهشان مواخذه كرديم؛ پس بر برخي از آنان طوفان «

فرا گرفت و برخي از ) هولناك(ريزه فرستاديم و بعضي از آنها را صداي  سنگ
خدا هرگز . برخي ديگر را در دريا غرق ساختيمايشان را به زمين فرو برديم و 

  ».به آنها ستم نكرد؛ بلكه خودشان به خويشتن ظلم نمودند
در اينجا پيشنهادي ديگر هم ارائه شد و آن عبارت بود از ادامة هجرت و دور شدن 
از مكه و طائف كه اهالي آنها كافر بودند؛ زيرا مردم مكه او را بيرون كرده بودند و اهل 

ابن قيم . اين پيشنهاد از طرف زيد بن حارثه به پيامبر ارائه شد.  او را خوار كردندطائف
پيامبر خدا بعد از آنكه در طائف ياور و مددرساني نيافت، به همراه غالمش، «: گويد  مي

نمود، به سوي  حارثه، با حالتي اندوهگين در حالي كه دعاي مشهور طائف را مي زيدبن
خواهد كوههاي  رش، فرشتة كوهها را نزد او فرستاد كه اگر ميپروردگا. مكه بازگشت

در مورد آنها :  فرمود� اطراف طائف را بر سر اهل طائف فرود آورد، اما پيامبر اكرم
كنم شايد خداوند از نسل آنها كساني را به وجود بياورد كه فقط خدا را  تحمل مي

 نخله اقامت گزيد، چند روزي در � پيامبر اكرم. بپرستند و چيزي را شريك او نسازند
تو را بيرون ) قريش(شوي و حال آنكه آنها  چگونه بر آنها وارد مي: زيد به او گفت

اي : فرمود). در طائف(اند و بيرون رفتي تا كمك بجويي، ولي كمك كرده نشدي  كرده
بيني راهي خواهد گشود و خداوند دينش را ياري خواهد  زيد، خداوند براي آنچه مي

  1»... .د و پيامبرش را پيروز خواهد گرداندكر
آن حضرت پيشنهاد جبرئيل و فرشته كوهها مبني بر نابودي مردم طائف را نپذيرفت 

گيري يا هجرت مستمر امتناع ورزيد و با نور ايمان به آينده نگريست  و از انديشة گوشه
ود تا جهاد مبارك و و تصميم گرفت تا بار ديگر به مكه كه اهالي آن كافر بودند، وارد ش
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اش براي دعوت به سوي توحيد و  اش را ادامه دهد و از تمام توانايي فرخنده
 با پيشنهاد دو روش فوق مجذوب و شيفته و � پيامبر اكرم. پرستي استفاده نمايد يگانه

م بود را در پيش گرفت و آن محيران نگرديد؛  بلكه او شيوة جايگزيني كه بر آن مص
 براساس وارد شدن به مكه كه اهالي آن كافر بودند، استوار بود و در اين اي بود كه شيوه

نشيني از مكه مدنظر نبود و براساس اين راهبرد بايد در سرزميني  شيوه دور شدن و عقب
برداري نمود  كه كافران در آن هستند وجود خود را حفظ كرد واز مراكز و روابط آن بهره

 كرد تا جامعه مؤمناني كه از درون اين جامعه متولد هاي آن را خنثي و اهداف و نقشه
خواست از صلب كافران، نسلهايي  خواهد شد با اين امور پرورش يابند؛ يعني، پيامبر مي

جنگند، متولد گردد؛ پس در اينجا به صورت روشن نگاه  از مسلماناني كه در راه خدا مي
نشيني و نپرداختن  نده به معني عقب به آينده دوخته شده بود و نگاه به آي� پيامبر اكرم
  1.به حال نبود
 تصميم گرفت براي بار دوم وارد مكه شود، اما وارد شدن به مكه در � پيامبر خدا

 از طائف از � خطر نبود؛ چراكه بيرون راندن پيامبر اكرم اين مرحله كاري ساده و بي
ها بيشتر بر آزار آمد و آن نظر مردم مكه شكست بزرگي براي مسلمانان به شمار مي

 تصميم گرفتند به سبكسري و حماقت خود بيفزايند بنابراين،  يافتندمسلمانان جرأت
 در اين فكر افتاد كه اين بار مكه را به جاي اينكه از بيرون تحت محاصره � پيامبر اكرم

هاي قريش با  قرار دهد، از داخل با يك قيام و شورش مواجه نمايد و از ميان تيره
  2.پيمان ببندد تا به وسيلة آنان به دعوت و تبليغ اسالم بپردازدافرادي 

سپس رسول خدا وقتي از طائف برگشت و «: گويد  ميزادالمعادابن قيم در كتاب 
اهل طائف به وي پاسخ مثبت ندادند، به حراء رفت و كسي را نزد اخنس بن شريق 

پيمان كسي ديگر را   همپيمان هستم و من هم: اخنس گفت. تاد تا او را امان دهدفرس
: سهيل به او گفت . تواند پناه بدهد؛ پس كسي را نزد سهيل بن عمرو فرستاد نمي
دهند؛ سپس مردي از خزاعه را نزد مطعم  عامر دشمنان و مخالفان بنوكعب را پناه نمي بني

مكه توانم در پناه تو وارد  بن عدي سردار قبيلة بني نوفل فرستاد و گفت به او بگو آيا مي
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بله و فرزندان قومش را فرا خواند و گفت سالح برگيريد و در : شوم؟ مطعم گفت 
 همراه زيد  �پيامبر اكرم. ام چهار گوشة كعبه كمين بگيريد؛ زيرا من محمد را پناه داده

مطعم بر شتر خود ايستاد و ندا . بن حارثه وارد مكه شد تا اينكه به مسجدالحرام رسيد
پيامبر . ام؛ پس كسي او را تحقير نكند من محمد را پناه داده! يشاي گروه قر«: ر دادد

اش   به حجر االسود آمد و آن را استالم كرد ودو ركعت نماز خواند و به خانه� اكرم
كردند  برگشت و مطعم بن عدي به اتفاق فرزندانش با اسلحه از آن حضرت مراقبت مي

  1».تا به خانة خويش درآمدند
توجه به آشنايي با آداب و رسوم و سنتهاي قوم و قبيلة خود از  با � پيامبر اكرم

نمايد  افرادي همچون اخنس و سهيل امان خواست و اين امر داللت بر اين موضوع مي
  2.كه آنان او را امان خواهند داد

 بنا به در پيش گرفتن برنامة جديد و تغيير اوضاع به جاي اينكه � پيامبر اكرم
 وارد مكه شود در حالي وارد مكه شد كه سرداري از سرداران شكست خورده و پنهاني

كرد؛ چرا كه پيامبر خدا مردي از خزاعه را به عنوان  عام از او پاسداري مي قريش در مأل
انگيز و آگاهي  نمود و اين دو انتخاب بيانگر مهارت سياسي حيرت فرستاده خود انتخاب 

 پدر بزرگ قبيلة بني نوفل كه رهبري آن تاريخي و ديپلماسي عميقي هستند؛ چون نوفل،
 درگير جنگ � را مطعم بن عدي به عهده داشت با عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر اكرم

. او به زمينهايي متعلق به عبدالمطلب حمله برد و آن را به زور تصاحب كرد. بود
عبدالمطلب ناراحت شد و از قومش خواست تا به ياري او برخيزند، اما هيچ كس 

اي  اش يعني بني نجار از قبيله خزرج قصيده رنخاست بنابراين، او به بستگان مادريب
اند  گفته. نزد آنان فرستاد و در اين قصيده از آنها خواست تا او را ياري نمايند سرود و

جمع زيادي از آنها به كمك عبدالمطلب آمدند و شترهايشان را در اطراف كعبه 
وقتي نوفل آنها را .  دوش گرفتند و سپرها را به خود آويختندخواباندند و تيركمانها را به

پس با او سخن گفتند و نوفل از . اند اينها براي برپا كردن شر به اينجا آمده: ديد گفت 
خزرج، عبدالمطلب را  وقتي بني. آنها ترسيد و داراييهاي عبدالمطلب را به او بازگرداند
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به خدا سوگند كه :  جنگ را ديده بودند، گفتندركاتياري كردند، خزاعه در حالي كه تدا
) عبدالمطلب(تر و زيباتر و شكيباتر از اين انسان  در اين وادي كسي را خوش چهره

اش از قبيلة خزرج او را ياري كردند و همان گونه كه آنها با او  بستگان مادري. ايم نديده
عبدمناف، پسر يكي از نسبت دارند ما هم با او خويشاوند هستيم؛ زيرا پدربزرگش، 

دختران حليل بن حبشيه سردار خزاعه بوده است و اگر ما كوششي براي او مبذول 
بنابراين، . شديم، به نفع ما بود پيمان مي نموديم و با او هم داشتيم و او را ياري مي مي

رابطة خويشاوندي تو با ما ! اي اباالحارث: اعه نزد عبدالمطلب آمدند و گفتندسران خز
ما اكنون همساية تو هستيم و روزگار، .  همان نسبتي است كه با بني نجار داريبه

هايي را كه در دل برخي از ما بوده است از ميان برداشته است؛ پس بيا با هم، پيمان  كينه
عبدالمطلب اين را پسنديد و پذيرفت و شتابان از آن استقبال كرد و دراين پيمان . ببنديم

  1.وعبدشمس حضور نداشتندهيچ كس از بني نوفل 
. نمايد هاي تاريخي كشمكش ميان خزاعه و قريش اشاره مي مطالب فوق به ريشه

گشت؛ چراكه او با برقراري اتحاد  بن كالب برمي نفرت خزاعه از قريش به دوران قصي
بين قريش موجب گرديد تا خزاعه را كه در آن روز رياست كعبه و سرداري عربها را به 

 بيرون كند و مكه را در ميان قريش تقسيم نمايد تا محل اقامت  اهللا از بيتداشت، عهده 
آنها باشد بنابراين، همواره خزاعه از قريش نفرت داشتند و كشمكش ميان قريش و 
عبدالمطلب موجب گرديد تا خزاعه با عبدالمطلب پيمان ببندد تا بر اندوه و رنج قريش 

 اين پيمان داخل نشدند؛ چون اين پيمان برخالف نوفل و بنو عبد شمس در بيفزايد و بني
  .آنان بود

نوفل فرستاد، اين امر اشاره  لذا هنگامي كه پيامبر خدا مردي را نزد سردار قبيلة بني
روشني به وقايع تاريخي بود كه بيان نموديم و از طرفي يادآور پيمان قديم بين 

از اين فهميده شود كه پيامبر نوفل و عبدشمس بود تا  عبدالمطلب و خزاعه بر ضد بني
ماند و او ممكن است به كاري دست بزند كه پدر بزرگش  در مكه منزوي و تنها نمي

عبدالمطلب كرده است و خزاعه با او پيمان ببندد يا از خزرج كمك بگيرد؛ پس در واقع 
ش نوفل، التماس و خواه بن عدي، سردار بني  نزد مطعم� اين گونه نبود كه پيامبر اكرم
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واپسيها و نگرانيهاي او را  كرد و دل كند تا او را پناه دهد؛ بلكه بيشتر او را تهديد مي
 در مقابل قريش فقط يك � بن عدي از پيامبر اكرم كرد و حمايت مطعم تحريك مي

مروت نبود؛ بلكه بيشتر مصلحت و حمايت وضعيت خود قريش مدنظر  گواري وربز
شود و آنها او  نوفل وارد مي يدند محمد در پناه بنيد بود و سكوت قريش در حالي كه مي
نوفل نبود؛ بلكه  كنند به خاطر ترس از سالحهاي بني را با سالح پاسداري و حمايت مي

  792.در حقيقت آنها از سالح خزاعه و كمان خزرج بيم داشتند
و نيز نبايد فراموش كرد كه مطعم از جمله افرادي بود كه به لغو صحيفه ستمكارانه 
اقدام كرد و او فردي بود كه پس از آنكه ابوطالب او را مورد سرزنش قرار داد،موضع 

  : نكه ابوطالب خطاب به او گفته بودبسيار خوبي اتخاذ كرد؛ چنا
  أمطعم لم اخذ لك في يوم نجده

 

  والمعظم عنداالمور الجالئل 
 

 ».ها نگذاشتماي مطعم مگر نه اينكه من در روزهاي سخت و در امور بزرگ تو را تن«

  جزي اهللا عنا عبدشمس و نوفالً
 

  793عقوبه شرعا عاجال غيرآجل 
 

  ».از طرف ما خدا به عبدشمس و نوفل، به همين زودي پاداش بد بدهد«
پيامبر خدا كار مطعم را به خاطر داشت و خطري كه او فرزندان و قومش را به خاطر 

راين، روزي كه در جنگ بدر هفتاد كرد بناب پيامبر در معرض آن قرار داده بود درك مي
بود، سپس در مورد اينها با من سخن  اگر مطعم بن عدي زنده مي: نفر اسيركرد فرمود 

  .؛ چون پيامبران انسانهاي ناسپاسي نيستند794كردم گفت، آنها را آزاد مي مي
ستود و در مدح او اشعار  همچنين حسان بن ثابت، شاعر پيامبر، موضع مطعم را مي

  .دسرو مي
 موضع حسان بن ثابت را نسبت به ستايش مطعم بن عدي تأييد � پيامبر اكرم

 مبني بر اينكه اگر مطعم زنده بود، در مورد آزادي � كرد و اظهار آمادگي پيامبر اكرم مي
نمود، دليل روشني است بر اينكه اعتراف  گفت و او آنها را آزاد مي اسيران با او سخن مي

                                                           

 .180، ص اصول الفكر السياسي في القرآن المكي -792
 .36، ص التحالف السياسي في االسالم -793
 .110، ص 3، باب شهود المالئكه، ج 64، كتاب البخاري -794
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 و ستايش آنها در مقابل كار نيك آنان، گرچه مسلمان نباشند به فضل و خوبي اهل فضل
  795.از رهنمودهاي شريعت اسالم است

اش را در راستاي مصلحت اسالم به  هاي موجود در جامعه پيامبر خدا عرفها و سنت
گرفت، پس او به ساختار اجتماعي موجود به عنوان حقيقت و واقعيتي تاريخي  كار مي

كافر چنان نگاهي داشت كه از ديدگاه او يك فرد از افراد نبود؛ نگريست و به انسان  مي
هاي مختلف  اي اجتماعي به هم پيوسته با انگيزه بلكه به او به عنوان فردي در شبكه

تواند درخود تحول  نگريست و اينكه انسان داراي فرصت و امكاناتي هست كه مي مي
ي و رگي  تبديل نمايد و در تصميمايجاد كند و اراده خود را به نيروي اجتماعي مؤثري

كند، سهم و جايگاه به سزايي دارد بنابراين،  نقض آن طبق ارزشهايي كه انتخاب مي
مطعم بن عدي يك فرد نبود؛ بلكه او يك جامعه بود و اين جامعه با تولد مطعم به 

ه گردد كه در اين جامع وجود نيامده بود؛ بلكه وجود آن به تاريخي قديمي و كهن برمي
آميز پرداختند و اگر اكنون تمام افراد  ارزشهاي توحيدي به كشمكش با ارزشهاي شرك

يك جامعه كافر هستند به معني اين نيست كه استفاده از آنان و آماده كردن آنان براي 
  796.بازگشت به ايمان و توحيد امكان ندارد

  
   و اسالم آوردن جنهانصراني داستان عداس -6

عداس، . پيروزيها و موفقيتهاي مهمي در زمينة دعوت به بار آورد، � سفر پيامبر اكرم
همان طور كه اين پيام . ، از دعوت آن حضرت متأثر شد و اسالم آوردنصرانيغالم 

آسماني به گوش هفت تن از جنيان رسيد و مسلمان شدند؛ سپس براي بيم دادن 
  .قومشان رهسپار ديار خويش گرديدند

   داستان عداس–الف 
 توسط مردم طائف و اينكه مجبور گرديد تا به باغ � ز آزار و اذيت پيامبر اكرمبعد ا

 به وجود � عتبه و شيبه پسران ربيعه پناه ببرد آنها نيز از وضعيتي كه براي پيامبر اكرم
 بود، نصرانيآمده بود، تحت تأثير قرار گرفتند بنابراين غالم خود را به نام عداس كه 

                                                           

 .32، ص 3، حميدي، ج التاريخ االسالمي -795
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عداس چنين كرد و انگور را . ري انگور بچين و به آن مرد بدهقد:  گفتندصدا زدند و
ستش را به  د� وقتي پيامبر اكرم.  گذاشت و گفت بخور �آورد و جلوي پيامبر اكرم

عداس به چهرة او نگاه . بسم اهللا و آن گاه انگور را خورد: سوي ظرف دراز نمود گفت
 �پيامبر اكرم. گويند  را نميبه خدا سوگند كه مردم اين سرزمين اين سخن: كرد وگفت

تو اهل كدام سرزميني اي عداس؟ آئين و دينت چيست؟ گفت مسيحي و اهل : فرمود
عداس . صالح يونس بن متي هستياز سرزمين مرد :  فرمود� پيامبر اكرم. نينوا هستم

او برادر من و «:  فرمود �داني يونس بن متي كيست؟ رسول خدا از كجا مي: گفت
  ». من نيز پيامبرمپيامبر بود و

 انداخت و شروع به � در اين هنگام عداس خود را روي دست و پاي پيامبر اكرم
 از فرزندان ربيعه به با ديدن اين حالت يكي. بوسيدن سر و دست و پاهاي او نمود

او غالم تورا تباه كرد و هنگامي كه عداس نزد آنها برگشت و به او : برادرش گفت
پاي اين مرد را بوسيدي؟ عداس تو چرا سر و دست و ! عداسواي بر تو اي : گفتند
او مرا به چيزي خبر داد كه جز . سرورم؛ روي زمين هيچ چيزي بهتر از او نيست: گفت

مبادا او تو را از ! واي بر تو اي عداس: آنها به عداس گفتند. داند را نميپيامبران كسي آن 
  797.استدينت برگرداند؛ زيرا دين تو از دين او بهتر 

بسم اهللا گفتن پيامبر قبل از خوردن، اجراي يكي از سنتهاي ظاهري اسالم بود و به 
بركت همين سنت آن مرد مسيحي به اسالم جذب شد؛ چون وقتي پيامبر قبل از 
خوردن، نام خدا را به زبان برد، وجود آن مرد مسيحي تكان خورد و احساسات او 

از داشت و اين موضوع بيانگر اين موضوع بود برانگيخته شد و اين شگفتي خود را ابر
  .آوردند كه مردم اين سرزمين چنين سخني بر زبان نمي

بسم اهللا گفتن قبل از غذا خوردن مانند ساير سنتهاي ظاهري يكي از اسباب جدا 
پرستهايي است كه اطراف او قرار دارند و اين فرق و تفاوت نظر  كردن مسلمان از بت
نمايد تا از علت آن بپرسند، سپس اين  مايد و آنها را وادار مين كافران را جلب مي

  798.برد پرسش آنها را به فهميدن دين اسالم و جذب شدن به آن پيش مي
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 .22، ص 3، ج التاريخ االسالمي -798



515  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

عداس يقين زيادي به نبوت پيامبر داشت و موضع او در برابر اربابانش، عتبه و شيبه 
 رسوخ ايمان و نگربن ربيعه، وقتي از او خواستند كه در جنگ بدر شركت نمايد، بيا

خواهيد با همان مردي بجنگيد كه به باغ شما پناه آورده بود و  مي: او گفت. يقين اوست
: استقامت نخواهند كرد، اربابش گفتمن او را ديدم؟ به خدا سوگند كوهها در برابر او 
  799.واي بر تو اي عداس او با زبانش تو را جادو كرد
 زمين هيچ كس از اين مرد بهتر نيست، اين گفته عداس كه به خدا سوگند روي

اند اين مردي از  همدردي بزرگي با پيامبر است و اگر قومش او را آزار و اذيت كرده
بوسد و به پيامبري  افتد و دست و پايش را مي عراق و نينواست كه به دست و پايش مي

برش ايمان دهد و اين تقدير الهي است كه مردي از نينوا به خدا و پيام او گواهي مي
ورزند و جلوگيري  ترين افراد آن پيامبر از ايمان آوردن امتناع مي بياورد، اما نزديك

  800.كنند مي
   اسالم آوردن جنها–ب 

وقتي پيامبر خدا از مسلمان شدن ثقيف نااميد شد و از طائف برگشت، در مكاني به نام 
گذشتند و تعدادشان  ميگروهي از جنها كه از آنجا . نخله، نيمه شب براي نماز ايستاد

ن بودند، به تالوت آن حضرت گوش فرا دادند و چون پيامبر يهفت نفر و اهل نصيب
نماز را تمام كرد جنها نزد قومشان رفتند و به انذار آنها پرداختند، آنها ايمان آورده بودند 

 بيان � و به آنچه شنيدند، اجابت نمودند؛ پس خداوند داستان آنها را براي پيامبر اكرم
  : نمود
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زماني را به ياد آور كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را «
د و گوش خاموش باشي: گفتندهنگامي كه حضور پيدا كردند به يكديگر . بشنوند
به پايان رسيد به عنوان مبلغان و داعياني به سوي ) تالوت(هنگام كه . فرا دهيد

  ».قوم خود بازگشتند
خواند و  اين جنها در حالي كه بر پيامبر گذرشان افتاد كه در بطن نخله قرآن مي

بدين صورت دعوتي كه » ساكت باشيد و گوش فرا دهيد«: صداي او را شنيدند گفتند
آنها .  طائف آن را نپذيرفتند به دنياي ديگر كه دنياي جنهاست منتقل شدمشركان در

 را پذيرفتند و همراه با آن به سوي قومشان رفتند همان طور كه �م دعوت پيامبر اكر
ابوذر غفاري و طفيل بن عمرو و ضماد ازدي هر يك به انتشار اين دين نزد قوم خود 

  : رسانند  گراني هست كه دعوت خداوند را ميآري اكنون در عالم جنها دعوت. پرداختند
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) خدا(به دعوت داعي خدا پاسخ مثبت بدهيد و به او ايمان بياوريد، ! اي قوم«

  ».دهد بخشد و از عذاب دردناكي نجاتتان مي ان شما را ميگناه
تپد در حاليكه هنوز انسانها قدر زحمات او  اكنون قلب جنها با شنيدن نام محمد مي

دانند و از جنها مريدان و پيرواني پديد آمد كه پرچم توحيد را به دوش  را به درستي نمي
 آنها در قرآن آياتي نازل شد كه گرفتند وخود دعوتگراني به سوي خدا شدند و در حق

  : فرمايد هند شد؛ چنانكه خداوند ميتا قيامت تالوت خوا
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  )2 ،جن(  
به من وحي شده است كه گروهي از جنها به تالوت من گوش : اي محمد بگو«

ما قرآن زيبا و شگفتي را : اند گفته) ام مراجعت نزد قوم خودهنگ(اند و  فرا داده
كسي را با ) پس از اين(سازد و ما  ايم كه به راه راست رهنمود مي شنيده

  ».سازيم  نميپروردگارمان شريك



517  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

 در بطن  �اين پيروزي الهي در زمينه دعوت در حالي تحقق يافت كه پيامبر اكرم
توانند اين  توانست وارد مكه شود، پس آيا سركشان مكه و ثقيف مي نخله بود و نمي

؟ و هنگامي كه 1ها گرفتار سازند مؤمنان جن را اسير كنند و آنها را به انواع شكنجه
ناه مطعم بن عدي وارد مكه شد بر اصحابش سورة جن را تالوت  در پ� پيامبر اكرم

ها اين گونه بود كه مسلمانان در اين معركه تنها نيستند  نمود و از اينكه مضمون اين آيه
  .اند، بسيارشادمان شدند و برادرانشان از جنها وارد معركه توحيد با شرك گرديده
 گروه دوم با � نها با پيامبر اكرمبعد از سپري شدن چند ماه از ديدار گروه اول ج

. 2اشتياق فراوان به ديدار آن حضرت و گوش فرادادن به كالم پروردگار جهانيان آمدند
 شما آيا در شب آمدن جنها كسي از: از ابن مسعود پرسيدم و گفتم: يدگو علقمه مي

ناگهان .  بوديم� خير، ولي شبي ما همراه پيامبر اكرم: همراه پيامبر بوده است؟ گفت
ها به دنبال او گشتيم و با خود گفتيم شايد ربوده  در دره. ديديم كه او در ميان ما نيست

ن يا ترور شده است و شب سختي را سپري نموديم و چون صبح شد، ديديم كه آ
وقتي نبود شما را در ميان خود ! اي پيامبرخدا: آيد؛ گفتيم حضرت از سوي حرا مي

شب سختي را پشت ما برآمديم، اما شما را نيافتيم و احساس نموديم، در جستجوي ش
» .فرستادة جنها نزدمن آمد و من با او رفتم و بر آنها قرآن خواندم«: فرمود. سرگذاشتيم

ها از ايشان جن. سپس ما را همراه خود برد و جاي آتشهاي آنها را به ما نشان داد: گفت 
بر آن برده شود، چون به دست شما هر استخواني كه نام خدا «: توشه خواستند، فرمود
  ».شود و هر سرگين حيوان علفخواري براي چهارپايانتان است افتد، پر از گوشت مي

با استخوان و سرگين استنجا نكنيد؛ زيرا اينها خوراك «: بنابراين، رسول خدا فرمود
  3».هستند) جنها(برادرانتان 

ياي جنها به دست آورده بود،  در دن� فتح بزرگ و پيروزي آشكاري كه پيامبر اكرم
اي كه بعد  مقدمه و سرآغاز فتوحات و پيروزيهاي بزرگي در دنياي انسانها گرديد به گونه

  1. آمدند و مسلمان شدند� از چند ماه هيئت انصار نزد پيامبر اكرم

                                                           

 .443، ص 1، ج التربية القياديه -1
 .445 همان، ص -2
 .150، شمارة 332، ص 1، كتاب الصلوه، ج مسلم -3



518 الگوي هدايت

م بازگشت  هنگا� عقيدة دكتر بوطي در مورد گوش دادن جنها به تالوت پيامبر اكرم
ايمان مسلمانان به وجود جنها و به اينكه آنها موجوداتي زنده «: ين است كهاز طائف بر ا

هستند كه خداوند آنان را به عبادتش مكلف نموده است، همان طور كه ما را به آن 
كنند؛  مكلف نموده است، الزامي است؛ گرچه حواس و مدركات ما آنها را احساس نمي

تواند آنها را  ست كه بينايي چشمهاي ما نميچراكه خداوند به آنها چنان وجودي داده ا
توانند  چشمهاي ما انواع معيني از موجودات را با اندازه و شرايط مشخص مي. ببيند

ببينند و از آنجا كه وجود اين موجودات با اخبار يقيني و متواتر از قرآن و سنت ثابت 
 به معني تكذيب رود، نپذيرفتن وجود آنها شده است و از ضروريات دين به شمار مي

خبري است كه به صورت تواتر از خدا و پيامبر به ما رسيده است و شايسته نيست كه 
ترين مظاهر غفلت و ناداني قرار بگيرد و گمان برد كه او جز به آنچه  فرد عاقل در بزرگ

آورد و مغرورانه بگويد كه به وجود جنها باور ندارد؛  با علم مطابقت دارد، ايمان نمي
  .نها را نديده و آنها را احساس نكرده استچون ج

بديهي است كه چنين جاهل دانشمندنمايي بايد وجود بسياري از موجودات را فقط 
به خاطر اينكه امكان ديدنشان نيست، انكار كند؛ در حالي كه قاعدة معروف علمي 

 اگر نيافتن و نديدن مستلزم نبودن و وجود نداشتن نيست؛ يعني، اينكه تو: گويد  مي
  2».چيزي را نبيني، مستلزم اين نيست كه وجود نداشته باشد

 توسط خداوند در جهان انسانها و � بعد از بررسي و ذكر گراميداشت پيامبر اكرم
 به عالم آسمانها و عالم فرشتگان تا محضر � جنها، شايسته است تا از سفر پيامبر اكرم

د بر اين قرار گرفته بود كه ايشان خداوند سخن بگوييم؛ چراكه خواست و ارادة خداون
را از ميان مخلوقاتش به سوي خود و به عالم ملكوت ببرد، سپس او را نزد آنها 
بازگرداند تا آنچه در اين سفر مبارك و جاويدان ديده است كه بشر نمونه آن را نديده و 

  3.تا قيامت نخواهد ديد، بر ايشان بازگو نمايد

                                                                                                                                                    

 .445، ص 1، ج التربية القياديه -1
 .106 – 105، ص فقه السيرة النبويه -2
 .446، ص 1، ج التربية القياديه -3



 



 

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  
  معراجاسراء و 

  
 عاملي مهم براي حفاظت ايشان از � ترديد وجود ابوطالب در كنار پيامبر اكرم بي

خواست خود را از حمايت ابوطالب دور بدارد،  رسيدن آزار قريش بود؛ چون قريش نمي
اما با وفات ابوطالب اين عامل از بين رفت و آزار و آسيبهاي جسمي زيادي متوجه آن 

  .حضرت شد
اي بود  همسر رسول خدا، مرهم شفابخش زخمهاي روحي و روانيهمچنين خديجه، 

شد و با درگذشت وي، پيامبر اين مرهم را   وارد مي� كه از جانب قريش بر پيامبر اكرم
به . از دست داد و بعد از آن اذيت و آزار قريش شدت گرفت و او را در تنگنا قرار دادند

ا به طائف رفت تا از آنها بخواهد كه او فرس اين جهت و براي كاستن از اين اندوه طاقت
خواند، ياري نمايند و حمايت كنند تا بتوانند دين خدا را به  را در حقي كه به آن فرا مي

ترين  مردم برساند، اما تنها پاسخي كه سران طائف به ايشان دادند، اين بود كه به زشت
اي را نزد قريش  ه فرستادهاش زدند و به اين اكتفا نكردند؛ بلك شيوه، دست رد بر سينه

 �فرستادند تا آنها را از ماجرا باخبر سازند و بر اثر اين امر قريش نيز از پيامبر اكرم
بنابراين، پيامبر . ناراحت شدند و تصميمات بسيار ناگوار و سختي براي او گرفتند
ه پيامبر غم و اندو. نتوانست وارد مكه شود مگر بعد از اينكه مردي كافر به او پناه داد
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 بر اثر وفات ابوطالب و خديجه وهمچنين تصميمهاي سخت و دشوار قريش � اكرم
  1.ناميده شده است) عام الحزن(بيشتر شد تا جايي كه اين سال براي پيامبر سال اندوه 

ترين آنها  نمايد كه مهم اما هدف از معجزة اسراء و معراج در چند چيز نماد پيدا مي
  : تند ازعبار

 بگذارد تا كه در آن از مظاهر � واست تا فرصتي در اختيار پيامبر اكرمخداوند خ
واالي قدرت الهي، آگاهي پيدا نمايد و دلش سرشار از اعتماد و توكل به خدا گردد و 

كرد، نيرو و قدرت بيشتري  در رويارويي با قدرت كافران كه در زمين حكمفرمايي مي
 اتفاق افتاد و خداوند خواست تا � بيابد همان گونه كه اين قضيه براي موسي

اي بزرگ ه شگفتيهاي قدرت خود را بنماياند؛ هنگامي كه دل موسي را با مشاهده اين آيه
  : تثبيت كرد و به او فرمود
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ري تبديل شد كه پس آن را انداخت، ناگهان به ما! آن را بينداز اي موسي: گفت«
گردانيم  اش بر مي  اولي شكلما او را به. آن را برگير و نترس: گفت. كرد ار ميفر

گردد واين نشاني ديگري  عيب برمي سفيد بي. و دستت را به زير بغلت بچسبان
  ». از آيات بزرگ خود بنمايانيم رااست تا تو

هاي  يهها و آ پس نتيجه اسراء و معراج اين بود كه خداوند پيامبرش را از اين نشانه
اي براي هجرت و  دهنده كه تعداد آنها زياد بودند، مطلع سازد تا مقدمه بشارت
ترين رويارويي با كفر و گمراهي وتباهي در طول تاريخ باشد و از جملة اين  بزرگ
المقدس، عروج به آسمانها، رويت عالم پنهان كه  توان به رفتن به بيت ها مي نشانه

اند، مالقات با فرشتگان، ديدن مناظر بهشت و  آن دعوت دادهپيامبران به ايمان آوردن به 
  .اشاره نمود... هايي از نعمت و عذاب و  جهنم، نمونه
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قرآن از اين سفر در سورة اسراء و از معراج در سوره نجم سخن به ميان آورده است 
  :  سوره اسراء چنين بيان نموده استو حكمت اسراء را در

� ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ãã ãã∴∴∴∴ ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu �   )1 ،اسراء(  
  ».تا آيات قدرت خود را به او بنمايانيم«

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 33 33““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ## ##““““ uu uu$$$$ öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$   )18 ،نجم(   � ####$$
  ».ترديد آيات بزرگ پروردگار خود را ديد بي«

  1.هاي زيادي دست يافت توان به دانشها و اسرار و نكته از واقعة اسراء و معراج مي
اي فردي و ساده نبود كه  واقعه اسراء فقط حادثه«: گويد سن ندوي مياستاد ابوالح

هاي الهي را ديد و ملكوت آسمانها و زمين به  ها و آيه  در آن نشانه� پيامبر اكرم
صورت آشكار براي او متجلي شد؛ بلكه اين سفر اسرارآميز نبوي، اهدافي دقيق و عميق 

هاي اسراء  داستان معراج و سوره. ر برداشتانگيز د و داللتهاي حكيمانه و نكاتي شگفت
اند كه محمد پيامبر  اند، صريحاً گوياي اين مطلب و نجم كه در اين باره نازل شده

و جانشين پيامبران گذشته و پيشواي نسلهاي آينده » مغربين«و » مشرقين«وامام » قبلتين«
قصي پيوند سجد االو مسجدالحرام با م» قدس«با شهر » مكه«در سفر معراج، شهر . است

اين واقعه در حقيقت اعالم اين . يافت و ساير پيامبران پشت سر ايشان نماز خواندند
مطلب بود كه رسالت محمد فراگير و امامتش جاوداني و تعاليم وي انسان ساز و 

باشد و اين سورة كريمه، شخصيت  صالحيت رهبري بشر را در هر زمان و مكان دارا مي
اي مشخص نمود و امامت و رهبري او را   به عنوان فرد برگزيده را� پيامبر اكرم

 در ميان آنها مبعوث شده بود و آنان به � توصيف كرد و جايگاه امتي را كه پيامبر اكرم
او ايمان آورده بودند را نيز بيان نمود ونقش و رسالت اين امت را كه در جهان و در 

  2.باشد، بازگو كرد ميان ملتها ممتاز مي
  

                                                           

 .292 – 291، ص 1، سعيد حوي، ج االساس في السنه -1
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523  هجرت به حبشه، مشكالت سفر به طائف و سفر اسراء

  استان اسراء و معراج براساس احاديث و رواياتد
و آن (آورده شد » براق«:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم� از انس بن مالك

حيواني است سفيد رنگ و دراز، بين االغ و قاطر كه گامش را تا منتهاي ديدنش 
  .)گذارد مي

 در ه يلقالمقدس آمدم و آن را به ح من بر آن سوار شدم تا اينكه به بيت
بندند؛ سپس وارد  اي كه پيامبران سواريهايشان را بر آن مي المقدس بستم، همان حلقه بيت

جبرئيل ظرفي پر از . مسجد شدم و در آن دو ركعت نماز خواندم؛ سپس بيرون آمدم
: جبرئيل گفت . شراب و ظرفي پر از شير نزد من آورد و من شير را انتخاب كردم

و در حديث مالك بن  و ادامه حديث را بيان نمود 1ب نموديفطرت و اسالم را انتخا
سمانها برده شد، سخن گفت و  درباره شبي كه به آ� رسول خدا: صعصه آمده است

در حالي كه در حطيم و شايد فرمود در حالي كه در حجر اسماعيل خوابيده : فرمود
را شكافت، از جارود پس از اينجا تا آنجا ) كه جرئيل بود(بودم، موجودي نزد من آمد، 

يعني از گودي زير گلو تا :  پرسيدم مقصود آن حضرت چيست؟ گفت.كه كنارم بود
پايين شكم و طبق روايتي از روي سينه تا پايين شكم را شكافت و قلبم را بيرون كرد؛ 

بعد پر گرديد و به . سپس تشتي طاليي كه پر از ايمان بود، آورد و قلبم را در آن شست
تر از االغ  تر از قاطر و بزرگ سپس حيواني سفيدرنگ كوچك. گردانده شدجاي خود بر
اين همان براق است؟ انس ! مزهاي اباح: در اين هنگام جارود به انس گفت. آورده شد

دارد؛ پس من بر آن مركب  بيند برمي آري كه گامش را تا آخرين جايي كه مي: گفت
 رسيد و اجازة ورود ينكه به آسمان دنياسوار كرده شدم و جبرئيل مرا با خود برد تا ا

محمد : گفت. چه كسي باتو همراه است: گفتند. جبرئيل: كيست؟ گفت: گفتند. خواست
مقدمش گرامي : گفتند. است؟ جبرئيل پاسخ داد آريدنبال او فرستاده شده : گفتند. است
 در آنجا آدم راچون وارد شدم ناگاه . خوش آمده است و دروازة آسمان گشوده شد! باد

اين پدرت آدم است بر او سالم كن ومن بر او سالم كردم و او در : جبرئيل گفت. ديدم
  .فرزند صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: پاسخ گفت 
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كيست؟ گفت : گفتند. سپس جبرئيل مرا به آسمان دوم برد و اجازه ورود خواست
او فرستاده شده است؟  آيا دنبال: فتندگ. محمد: ؟ گفتهمراه توكيست: گفت. جبرئيل

  .خوش آمده است! مقدمش گرامي باد: گفتند. آري: جبرئيل گفت
پس دروازة آسمان باز شد و چون بدان وارد شدم، ناگاه يحيي و عيسي را كه پسر 

بر آنها سالم كن و من سالم كردم و آنها در : جبرئيل گفت.  يكديگر هستند، ديدمخاله
م سپس جبرئيل مرا به آسمان سو. ر صالح خوش آمديبرادر صالح و پيامب: پاسخ گفتند 

چه كسي با تو : گفتند. جبرئيل هستم: كيست؟ گفت: گفتند. برد و اجازه ورود خواست
. آيا به دنبال او فرستاده شده است؟ گفت آري: گفتند. محمد است: همراه است؟ گفت

 ناگاه يوسف را م،آن گاه خير مقدم گفتند و در دروازة آسمان گشوده شد، چون وارد شد
او در . بر او سالم كردماين يوسف است بر او سالم كن و من : جبرئيل گفت. ديدم

  .مقدم برادر صالحم و پيامبر صالح گرامي باد: پاسخ گفت
همان . جبرئيل مرا باال برد تا اينكه به آسمان چهارم رسيد و اجازه ورود خواست

چشمم به وقتي وارد شدم، . باز شددروازة آسمان . سؤال و جواب سابق تكرار شد
او در . ن نيز سالم كردماين ادريس است بر او سالم كن و م: جبرئيل گفت. ادريس افتاد
  .برادر صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: پاسخ گفت

اين هارون است بر او : جبرئيل گفت. فتم و هارون را ديدمسپس به آسمان پنجم ر
برادر صالح و پيامبر صالح خوش : او پاسخ داد و گفت. او سالم كردمسالم كن ومن بر 

  .آمدي
ر آنجا د. سپس مرا باال برد تا اينكه به آسمان ششم رسيد و اجازه ورود خواست

برادر : موسي گفت. سي است، به او سالم كناين مو: جبرئيل گفت. موسي را ديدم
: گفتند. ه گريه افتادوقتي از آنجا عبور كردم، موسي ب. صالح و پيامبر صالح خوش آمدي

كنم كه جواني پس از من مبعوث شده  گريه مي:  چيزي تو را به گريه واداشت؟ گفتچه
  .گردند است و از امتيانش افراد بيشتري وارد بهشت مي

 در آنجا ابراهيم را. سپس مرا باال برد و به آسمان هفتم رسيد و اجازه ورود خواست
سالم كردم و او در پاسخ .  كنم است، بر او سالماين پدرت ابراهي: جبرئيل گفت. ديدم
 المنتهي نزديك شدم و ةسپس به سدر. فرزند صالح و پيامبر صالح خوش آمدي: گفت
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ي آن همانند گوشهاي فيل  و برگها1هاي خرماي هجر هايش مانند خوشه ديدم كه ميوه
 و دو  آشكاردو نهر.  المنتهي است و در آن جا چهار نهر ديدمةاين سدر: گفت. است

آن دو نهر نهان، دو نهر بهشت : اينها چه هستند؟ گفت: به جبرئيل گفتم. نهر پنهان
سپس پرده از بيت المعمور برداشته . اند هستند و آن دو نهر آشكار نهرهاي نيل و فرات

من شير . شد و از آنجا، جامي از شراب و جامي از شير و جامي از عسل براي من آورد
سپس پنجاه . س گفت اين فطرت پاكي است كه تو و امتت بر آن هستيپ. را برداشتم

: وقتي به موسي رسيدم گفت.  برگشتمنماز در هر روز بر من فرض گرديد؛ آن گاه
. روز به پنجاه نماز در شبانه:  فرمود� خداوند تو را به چه چيز امر فرمود؟ پيامبر اكرم

به خدا سوگند، . ه نماز به جاي آوردامت تو نخواهند توانست هر روز پنجا: ي گفتموس
امت تو تاب و توان آن را ندارند؛ چراكه من تاب و توان مردم قبل از امت تو را تجربه 

نزد پروردگارت برگرد و از . ام اسرائيل تالش بسياري كرده ام ودر جهت اصالح بني كرده
  .او بخواه تا براي امتت، تخفيف دهد

بار ديگر، نزد موسي برگشتم و او همان . دسپس برگشتم و ده نماز كاسته ش
بار سوم، نزد . باز هم من برگشتم و ده نماز ديگر كاسته شد. سخنانش را تكرار كرد

براي بار چهارم برگشتم و ده نماز . موسي آمدم، اين بار هم او سخنانش را تكرار كرد
 اين بار كه .چون نزد موسي آمدم، باز هم همان سخن قبلي را تكرار كرد. كاسته شد

به چه امر :  امر شدم و نزد موسي برگشتم، گفتمراجعه كردم به پنج نماز در هر روز
تواند هر روز پنج  امت تو نمي: گفت. ام روز امر شده از در شبانهبه پنج نم: اي؟ گفتم شده

ام و بسيار به  نماز به جا آورد؛ من پيش از تو تاب و توان مردم را تجربه كرده
. باز نزد پروردگارت برگرد واز او براي امت خود تخفيف بخواه. ام ل پرداختهاسرائي بني

ام كه شرم دارم؛ من خشنودم و تسليم  آن قدر از پروردگار خواسته:  فرمود� پيامبر اكرم
ام را به جا آوردي و  فريضه: اوامر او هستم وقتي از آنجا دور شدند، منادي ندا در داد 

  2.تر ساختي آسانتكاليف بندگان مرا نيز 

                                                           

 .هايش است دن ميوه كنايه از بزرگ بو-1
 .3887، مناقب االنصار، باب في المعراج، شمارة بخاري -2



526 الگوي هدايت

واقعة اسراء و معراج يك سال قبل از :  قاضي عياض معتقد استالشفاءدر كتاب 
  1. اتفاق افتاد� هجرت پيامبر اكرم
 از سفر مباركش بازگشت، قومش را از اين ماجرا آگاه كرد و در � وقتي پيامبر اكرم

:  به آنها گفتن مغيره حضور داشتندمجلسي كه مطعم بن عدي وعمرو بن هشام و وليدب
من در شب گذشته نماز عشاء را در اين مسجد خواندم و صبح را نيز در اينجا «

پس گروهي از پيامبران را ديدم . المقدس رفتم ام و در ميان عشاء و صبح به بيت خوانده
كه ابراهيم و موسي و عيسي نيز از زمرة آنان بودند و آنها پشت سر من نماز خواندند و 

ها و خصوصيات آنان را  نشانه: عمروبن هشام با تمسخر گفت.  گفتمخنمن با آنها س
اي پهن بود  عيسي داراي قامتي متوسط و سينه:  فرمود� پيامبر اكرم. براي من بازگو كن

. دار و فرفري و گسترده داشت و گويا خون زير پوستش نمايان بود و موهايي چين
اما موسي داراي . مسعود ثقفي بود بن ةگويا عرو. رنگش سرخ، مايل به سفيدي بود

لبانش باريك و درهم . هيكلي درشت اندام بود و رنگي گندمگون و قامتي بلند داشت
اي اخمو ودرهم كشيده داشت؛ ولي سوگند به خدا كه  رسيد؛ چهره فرو رفته به نظر مي

  .ابراهيم بيشتر از همه به من شباهت داشت
شب : رسول خدا فرمود. ما تعريف كنراي المقدس را ب پس بيت: آن گاه گفتند

در آن اثناء جبرئيل تصويري از . ام هنگام وارد آن شدم و شب هنگام از آن بيرون شده
يك : داد كه  رسول خدا نيز توضيح مي.  نشان داد� المقدس را به پيامبر اكرم بيت

  . ...دروازه آن چنين و در فالن جاست و دروازة ديگر آن چنان و در فالن جاست و 
 به آنها � پيامبر اكرم. سپس آنها از رسول خدا در مورد كاروان تجاري خود پرسيدند

من نزد . گشتند آنها دنبال شتري گم شده مي. از كنار كاروان بني فالن گذر نمودم: گفت
ديدم ظرفي پر از آب است از آن نوشيدم، . بار و بنه آنها آمدم، هيچ كس در آنجا نبود

گفتند به خدا سوگند كه اين نشانة خوبي است؛ سپس . ين مورد بپرسيدشما از آنها در ا
شتران با ديدن من رم كردند و . به كاروان بني فالن رسيدم: رسول خدا ادامه داد و گفت 

 قرمز رنگي خوابيده بود و بر آن جوالهايي بود كه با نخلهاي سفيد دوخته شده نرشتر
گفتند اين نيز نشان : از آنها در اين باره بپرسيد . ردانم كه شتر شكسته بود يا خي بود، نمي
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 نرسپس به كاروان بني فالن در تنعيم رسيدم كه شتر: رسول خدا گفت. خوبي است
كرد و اينك از  شد، جلوي كاروان حركت مي سفيدرنگي كه سياهي هم در آن ديده مي

وقتي در . ر استوليدبن مغيره گفت او يك جادوگ. آن سوي تپه بر شما وارد خواهد شد
را به جادوگري صدد تحقيق برآمدند، به صحت و درستي اين موضوع پي بردند؛ پس او 

اين واقعه براي برخي از كساني كه . 1گويد وليد بن مغيره راست مي: متهم كردند وگفتند
ايمان آورده بودند و دعوت را تصديق كرده بودند آزمايشي بود؛ چنانكه بعضي مرتد 

برد كه شب  دوستت گمان مي: ابوبكر صديق رفتند و به او گفتندنزد شدند و برخي 
اگر چنين گفته است، من او را تصديق : ابوبكر گفت. المقدس رفته است بيتگذشته به 

  .ام كنم؛ چون در مسافت دورتر از اين او را تصديق كرده مي
ا شما از اين آيد، ام هر صبح و شام از آسمان براي او خبر مي: گويد و آن اينكه مي

  2.كنيد، از اين رو ابوبكر را صديق ناميد واقعه اظهار تعجب مي
  

  اندرزها، درسها و آموختنيها
 در � پيامبر اكرم. اي در پي خواهد داشت  معموالً هر مصيبتي، هديه و شادماني- 1

قريش راه دعوت را در مكه ودر ثقيف و در ميان . معرض سختيهاي بزرگي قرار گرفت
اي عرب به روي او بستند و دعوت و مردان آن را از هر سو به شدت در مضيقه ه قبيله

آن حضرت بعد از درگذشت عمويش، ابوطالب، كه . و تحت محاصره قرار دادند
ترين حامي وي بود، در خطر قرار گرفت، اما راهش را ادامه داد و طبق دستور  بزرگ

اي واز جنگ  كننده هيچ سرزنشپروردگارش شكيبايي ورزيد و در راه خدا از سرزنش 
گري باكي نداشت و اينك وقت آن فرا   هيچ مسخرهه يهيچ جنگجويي و از توطئ
اي بزرگ به او داده شود؛ پس براساس تقدير الهي واقعة  رسيده بود تا ارمغان و هديه

 از ميان همة مخلوقات به آسمان عروج نمود � اسراء و معراج اتفاق افتاد و پيامبر اكرم
خداوند او را به خاطر شكيبايي و جهادش، مورد تكريم و بزرگداشت قرار داد و به و 
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خداوند او . صورت مستقيم بدون اينكه فرستاده و حجابي در ميان باشد با او ديدار نمود
  .را از عالم غيب آگاه ساخت كه هيچ يك از خلق را آگاه نكرده بود

ن جمع كرد و محمد پيشوا و امام آنها گذشته از اين، ساير پيامبران را در يك ميدا
  1.شد، در حالي كه آخرين آنها بود

 در آستانة مرحله جديدي از دعوت يعني هجرت و �  از آنجا كه پيامبر اكرم- 2
خواست خشتهاي اول اين  حركت براي تأسيس دولت اسالمي قرار داشت، خداوند مي

داوند اين آزمايش را پديد آورد تا بنابراين، خ. بنا، قوي و سالم و به هم پيوسته باشند
پااليش در صف مؤمنان اتفاق بيفتد و مؤمنان واقعي از انسانهايي كه داراي ايمان ضعيف 
و متردد و كساني كه در دلهايشان بيماري هست، جدا گردند و مؤمنان قوي و خالصي 

و استوار  را به صورت علني مشاهده و تصديق نمودند، پايدار � كه صداقت پيامبر اكرم
بمانند و چه سعادتي باالتر از اينكه آنها پيروان و حاميان اين پيامبر برگزيده هستند و به 

به راستي ايمان پس از . اند او ايمان آورده و زندگي خود را فداي او و دينش نموده
  .گردد تحمل اين همه رنج و مصيبت چه قدر راسخ مي

كند كه با مشركان موضوعي را  اد پيدا مي در اين نم�  شجاعت واالي پيامبر اكرم- 3
پذيرد و ترس از  گويد كه عقلهايشان آن را نمي اي سخن مي گذارد و از مسئله در ميان مي

 را از آشكار نمودن اين � رويارويي با مشركان و اعتراض و مسخره آنان پيامبر اكرم
هاي آشكار  ن نمونهترين و زيباتري قضيه باز نداشت و با اين عمل براي امت خود شگفت

كردن حق در برابر باطل را ارائه داد؛ گرچه آنها بر ضد حق متحد و منسجم گرديده 
  . بودند و براي جنگ با او تمام توان و نيروي خود را به كار گرفته بودند
 اين بود كه او � همچنين در اقامه حجت بر مشركان يكي از حكمتهاي پيامبر اكرم

المقدس سخن گفت و خداوند براي او عالئمي را آشكار نمود  يتبا آنها از رفتنش به ب
  : كرد و اين عالئم عبارتند از و ميكه كافران را ملزم به تصديق سخن ا

؛ چراكه برخي از مشركان به شام � المقدس از جانب پيامبر اكرم توصيف بيت: الف 
پرده به پيامبر   را بيالمقدس خداوند، بيت. المقدس را ديده بودند سفركرده بودند و بيت
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 نشان داد تا اينكه آن را براي مشركان توصيف كند و آنها به راست بودن توصيف �اكرم
  .دانستند، اعتراف كردند و مطابقت آن با واقعيتي كه مي

 از كارواني كه در روحاء بود و شتري كه گم كرده بودند � خبر دادن پيامبر اكرم: ب
  .نوشيدوآبي كه پيامبر از ظرف آنها 

 � از كاروان ديگري كه شتران آنان با ديدن پيامبر اكرم� خبر دادن پيامبر اكرم: ج
  .رم كردند و توصيف دقيق يكي از شتران

خبردادن از كاروان سومي كه در ابواء بود و توصيف شتري كه در جلوي كاروان : د
. يم خواهد رسيددر حركت بود و به آنها اطالع داد كه كاروان مذكور از جانب تپة تنع

مشركان براي درستي و نادرستي سخن او درصدد تحقيق برآمدند و بعد از آن صحت 
پاسخ گذاشته   براي آنان اثبات گرديد و اين داليل ظاهري آنها را بي� گفتار پيامبر اكرم
همچنين اين سفر، تربيتي . توانستند او را به دروغگويي متهم نمايند بود كه نمي

 تمام زمين را با همة مخلوقاتي كه در آن وجود دارد در �  كه پيامبر اكرمجانبه بود همه
اي كوچك ديد و سپس مقام كافران مكه در اين نقطه  برابر اين هستي بزرگ، بسان نقطه

كوچك را كه واقعاً بسيار ناچيز بود و آنها در جهان هستي فقط بخش بسيار اندكي به 
سي كه خداوند او را از ميان آفريدگانش برگزيده و روند؛ پس اينها در مقابل ك شمار مي

با اين سفر مبارك در عالم ملكوت و ديدارش با فرشتگان و پيامبران او را متمايز 
گردانيده و هفت آسمان و سدره المنتهي و بيت المعمور را به او نشان داده و با او سخن 

  1گفته است چه حيثيتي دارند؟
شود؛ چنانكه   بزرگ آشكار ميه يصديق در اين حادث اثبات قوت ايمان ابوبكر - 4

اگر او :  آگاه نمودند، با اطمينان گفت� وقتي كافران او را از اسراء و معراج پيامبر اكرم
سپس گفت من او را در چيزي باالتر از اين تصديق . گفته است راست فرموده است

  .آيد كنم و آن اينكه خبر آسمان در يك صبح يا شام نزد وي مي مي
اي كه ابوبكر،  مقايسه.  با اين گواهي، لقب صديق را به خود اختصاص داد� ابوبكر

ميان اين خبر ونازل شدن وحي از آسمان كرد، بيانگر فراست و يقين وي است و 

                                                           

 .42 – 41، ص 3، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
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آيد، بايد  كند كه اگر چنين امري نسبت به ساير انسانها بعيد به نظر مي خاطرنشان مي
  1. راحت و خيلي ساده است� دانست كه براي پيامبر اكرم

 و پركردن قلبش از ايمان و حكمت اين بود �  فلسفة شكافتن سينة پيامبر اكرم- 5
تا براي سفر اسراء آماده شود و متأثر نشدن جسمش از اين شكافته شدن براي آن بود تا 

اي وجود ايشان را فرا نگيرد ودر  العاده هاي خارق ترس و هراس از ديدن چنين صحنه
  .بل قدرت خدا تسليم شود و اين گونه امور را به راحتي بپذيردمقا

 جبرئيل كه گفت به فطرت رهنمود ه ي انتخاب نمودن شير از بين شراب و مژد- 6
آميزد؛ پس  نمايد كه اسالم دين فطرت است و با آن در مي اي بر اين امر تأكيد مي شده

راي او آفريده است، ديني كه كسي كه سرشت انساني را آفريده است اين دين را نيز ب
كند؛ چنانكه   محقق مينمايد و بلندپروازيهايش را گرايشها و نيازهاي آن را برطرف مي

  : فرموده است

� óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$#### ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm 44 44 || ||NNNN tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω 
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tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   )30 ،روم(  
دار، فطرت خدايي كه مردم را بر آن  ات را براي دين يكسو، ثابت نگه چهره«

سرشته است و خلقت خدا قابل تغيير نيست و همين است دين پايدار، ولي 
  ».دانند اكثر مردم نمي

المقدس برده شد و اين  ا روح و جسد به بيت در حال بيداري ب�  پيامبر اكرم- 7
سفر اسراء با روح بوده يا : گويد  و خلف است و سخن كسي كه مينظر جمهور سلف

بود آيه و  خوابي بوده است، قابل اعتماد و استناد نيست؛ زيرا اگر اسراء خوابي مي
كردند؛ چون  دانستند و تكذيب نمي رفت و كافران آن را بعيد نمي اي به شمار نمي معجزه
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  و� سبحان الذي اسري بعبده �:  و خداوند فرموده است1چنين خوابهايي انكار ناپذيرند
  2.شود شامل روح و جسد مي) اش بنده(» عبده« است و كلمة �اش محمد  منظور از بنده

 نماز خواندن ساير پيامبران پشت سر پيامبر اسالم، دليلي است بر اينكه آنها - 8
ي را به او سپردند و شريعت اسالمي، شريعتهاي گذشته را منسوخ رهبري و پرچمدار

بايست رهبري اين پيامبر و رسالت او را  سي از آنان ميأكرد و پيروان اين پيامبران با ت
  .كه باطل ازهيچ سويي به آن راه ندارد، بپذيرند

بند و به نمايند، بايد اين حقيقت را دريا كساني كه كنفرانسهاي تقريب اديان منعقد مي
 و � آن دعوت بدهند؛ يعني، از همة اديان منحرف دست بكشند و به اين پيامبر

رسالتش ايمان بياورند و آنها بايد حقيقت دعوتهاي مرموزي را كه يك سيستم يا نظامي 
: عقايد منحرفي كه معتقد است . گيرد، درك كنند از نظامهاي جاهليت را به كار مي

سر خداست و خداوند سومين سه نفر است و يا كسي كه خداوند مسيح است و مسيح پ
كند، چگونه با كسي كه  معتقد است عزير پسر خداوند است و كالم خدا را تحريف مي

. معتقد است، خداوند يكي است و شريكي ندارد و پدر و فرزند و همسري نيز ندارد
  3.يكسان و برابر است

ها و داللتها و فوايدي دارد كه  پيوند ميان مسجداالقصي و مسجدالحرام حكمت- 9
  : اند از برخي عبارت

 براي � اهميت مسجداالقصي به عنوان محل اسراء و معراج پيامبر اكرم: الف
كند كه مسجداالقصي و فلسطين  مسلمانها كه قبلة آنها بوده است، مسلمانان را وادار مي

  .را دوست داشته باشند؛ چون مبارك و مقدس است
يد به مسئوليت خود در قبال مسجداالقصي و آزادي آن از لوث مسلمانان با: ب 

اند مسجدالحرام را از لوث  شرك و عقيده تثليث پي ببرند همان طور كه آنها موظف
پرستي پاك نمايند؛ چون هم مسجداالقصي و هم مسجدالحرام هر دو اشغال  شرك و بت

ال طاغوت صليبي است اند؛ يكي را طاغوت عربي اشغال نموده و ديگري تحت اشغ شده
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و هر دو نياز به آزادي دارند و مسلمانان بايد بدانند كه پيوند مسجدالحرام يا 
مسجداالقصي بيانگر اين موضوع است كه تهديد مسجداالقصي تهديد مسجدالحرام و 

اي براي اشغال از نيل تا مسجدالحرام  اهل آن است و از نيل تا مسجداالقصي مقدمه
شود و از  اي است كه به سوي مسجدالحرام باز مي ي دروازهاست؛ پس مسجداالقص

دست رفتن مسجداالقصي و افتادن آن در دست يهوديان به معني اين است كه امنيت 
اند و تاريخ  مسجدالحرام و حجاز نيز مورد تهديد است و دشمنان به آن چشم دوخته

گويد كه ارناط   به ما مينمايد؛ زيرا تاريخ جنگهاي صليبي گذشته وحال اين را تأييد مي
صليبي صاحب مملكت كرك، گروهي را براي تجاوز به قبر پيامبر و بيرون آوردن جسد 

در آغاز قرن حاضر كوشيدند ) مسيحيان كاتوليك(مباركش به حجاز فرستاد و پرتغاليها 
م تا به حرمين شرفين برسند و آنچه را كه نياكان صليبي آنها نتوانستند انجام دهند، انجا

بدهند، اما مقاومت شديدي كه مماليك وعثمانيها از خود نشان دادند، اجازه نداد تا 
 ميالدي كه يهوديان، 1967برنامه شوم و پليد آنها عملي شود و بعد از جنگ 

المقدس را اشغال كردند، رهبرانشان فرياد برآوردند كه هدف بعدي اشغال حجاز و  بيت
  .قبل ازهمه مدينه و خيبر است

يد گوريون، رهبر يهوديها، بعد از اينكه لشكريان يهود، قدس را محاصره داف
نمايند، در جمع سربازان وجوانان يهودي كه در نزديك مسجداالقصي گرد آمده  مي

 به اش آن را بودند، حاضر شد و در جمع آنها سخنراني آتشيني ايراد نمود و با اين گفته
  1».دهيم ينك راهمان را به سوي يثرب ادامه ميايم و ا ما قدس را گرفته«: پايان رساند

لمقدس و خليج ايالت ا خانم گولدا مائير نخست وزير يهوديان بعد از اشغال بيت
رسد و آنها  بوي پدران و نياكانم در مدينه و حجاز به مشامم مي«: گويد عقبه مي

  2».سرزمينهاي ما هستند كه آنها را پس خواهيم گرفت
اي براي دولت آينده خود منتشر نمودند كه از   به بعد، نقشهيهوديان از آن تاريخ

گيرد و جزيرة عربي و اردن و سوريه و عراق و مصر  فرات تا نيل تمام منطقه را در برمي
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و يمن و كويت و تمام خليج عربي در اين نقشه قرار دارد و آنها بعداز پيروزي خود در 
  1.ع كردند ميالدي اين نقشه را در اروپا توزي1967سال 
راء فقط در يك آيه بيان  را در سورة اس�  خداوند ماجراي اسراء پيامبر اكرم-10

  : كرده است
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اش را شب هنگام از مسجدالحرام به مسجداالقصي برد،  پاك است آنكه بنده«
مسجدي كه اطراف آن را مبارك گردانيده بوديم تا آيات خود را به او بنمايانيم؛ 

  ».همانا خدا شنوا و بينا است
و جنايتهاي يهوديان پرداخته و آنها را خبر داده است سپس خداوند به بيان رسواييها 

 اسراء به ه يارتباط بين آيات در سور. نمايد  كه اين قرآن به استوارترين راه هدايت مي
نمايد كه يهوديان به زودي مقام رهبري امت و انسانيت را از  اين موضوع اشاره مي

كه براي باقي ماندن آنها در اين اند  دست خواهند داد؛ چون آنها جنايتهايي مرتكب شده
 منتقل � مقام مجالي باقي نمانده است و خداوند اين منصب را عمالً به پيامبر اكرم

  2.خواهد گردانيد و هر دو مركز دعوت ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد
 در دارد كه چگونه آنها پردازد و بيان مي سورة اسراء به بيان استبداد اسرائيلي مي

از اين رو يكي از . اند زده دست و پا مي) فارس و روم(چنگال قدرتهاي بزرگ آن زمان 
هاي خدا بود   و امتش، ديدن برخي از نشانه� فوايد بزرگ سفر اسراء براي پيامبر اكرم

  3.هاي تاريخي آن بود ترين آيات الهي متعلق به مسجداالقصي و نشانه كه روشن
  : فرمايد خداوند مي
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öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YYŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& << <<¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt//// 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© (( ((####θθθθ ßß ßß™™™™$$$$ yy yy∨∨∨∨ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== ÅÅ ÅÅzzzz ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ 

#### YY YY‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ZZ ZZωωωωθθθθ ãã ããèèèè øø øø���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 nn nnοοοο §§ §§���� xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã ΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 55 55ΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& #### ·· ··$$$$>>>> ÏÏ ÏÏ���� tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ LL LL{{{{ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èè???? ùù ùù'''' yy yy™™™™ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ss ssùùùù 44 44 #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;οοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 tt ttFFFF ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
(( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== tt ttãããã #### ·· ··$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷KKKK ss ss???? �   )7 -  2 ،اسراء(  

اسرائيل ساختيم، با اين مضمون كه  به موسي كتاب داديم و او را رهنمود بني«
اي نسل كساني كه با نوح در . جز من كسي را وكيل و كارساز خود نگيريد

به بني اسرائيل در كشتي سوارشان كرديم، او بندة بسيار سپاسگذاري بود و 
اندازيد و خيلي زياد سركشي  كتاب گفتيم كه شما دوباره در زمين فساد به راه مي

. فرستيم كنيد؛ وقتي نوبت اول فرا رسد، بندگاني جنگجو و قوي بر شما مي مي
؛ سپس نوبت را محقق شدشوند و اين وعده  ها مي آنها جهت تجسس وارد خانه
م و شما را با مالها و فرزندان كمك كرديم و تعداد عليه آنها به شما برگردانيدي
ايد و  اگر نيكي بكنيد به نفع خودتان نيكي كرده) گفتيم(شما را افزايش داديم و 

ايد و چون وعدة دوم فرا رسد،  اگر بدرفتاري بكنيد، به ضرر خود بدرفتاري كرده
فعة اول وارد تا روي شما را ناخوش كنند و مانند د) فرستيم بندگان خود را مي(

  ».مسجد بشوند و به هر چيزي كه دست يافتند، آن را نابود كنند
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، در سال 1بخت النصر به دستور پادشاه فارس: گويد  ميالبدايه و النهايه ابن كثير در
 و خود وارد آن 2 قبل از ميالد به تخريب و هجوم سرزمين يهوديان پرداخت597

 متفرق شدند؛ گروهي در حجاز اقامت گزيد؛ سرزمين گرديد و به سبب آن بني اسرائيل
گروهي در يثرب؛ گروهي در وادي القري ساكن شدند و تعداد اندكي به مصر اقامت 

  3.گزيدند
 قبل از ميالد، حكومت روم به تخريب دولت يهودي 370براي دومين بار در سال 

  .)پس از آنكه آنها دوباره دولت يهودي را بازسازي كرده بودند(پرداخت 
زمان با منهدم كردن هيكل اورشليم توسط فرمانده رومي  اين انهدام و تخريب هم

به وقوع پيوست بنابراين، يهود تاب و توان خود را در مقابل ستم سياسي و ) تيتوس(
داشتند از دست دادند و پي در پي هجرت كردند و بعضي  ديني كه روميها بر آنان روا مي

ئي كه قبالً نياكانشان به آنجا مهاجرت كرده بودند، از آنها به جنوب جزيرة عرب، جا
  4.مهاجرت نمودند

عناصر يهودي كه پيرامون جزيره عربي پراكنده گرديده بودند، همواره ميكروب فساد 
از اين رو الزم بود كه رسول خدا همان طور كه . اند در زمين را با خود همراه داشته

 با آن آماده شده بود، بايد به تجزيه و هابلوضعيت جامعة قريش را درك نمود و براي مق
؛ زيرا يهوديان فقط 5گرديد پرداخت و براي مقابله با آن آماده مي تحليل پديده يهودي مي

يك امت تاريخي مانند عاد و ثمود نيستند كه داستانهايشان به خاطر عبرت آموختن 
 در آن � كه پيامبر اكرمشود؛ بلكه آنها امتي بودند كه در واقعيت جامعة عربي  مطرح مي
نمود، حضور انبوه و  نمود و در آن براي اقامه دولت اسالمي فعاليت مي زندگي مي

چشمگيري داشتند و عالوه بر جايگاه اقتصادي كه دارا هستند، درصدد تشكيل مركزي 

                                                           

 دكتر فرست مرعي استاد تاريخ دانشگاه صنعاء معتقد است كه بخت النصر كلداني بوده است نه فارسي و به -1
 .دستور پادشاه كلداني تخريب صورت گرفته است

 .152، ص اصول الفكر السياسي -2
 .151 همان، ص -3
 .206، ص 2 ج ابن خلدون، -4
 .152، ص اصول الفكر السياسي -5
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آيند؛ چون داراي دانشمندان و تاريخ و كتابهاي به جا مانده  براي تسلط افكار خود برمي
دهد كه ويژگيهاي پيامبري را  يامبران هستند كه به آنها اين صالحيت و اجازه را مياز پ

تعريف وتبيين نمايند و از او معجزات بخواهند و شرايطي را براي صداقت پيامبران و 
صحت رسالتها وضع كنند؛ پس اگر قريش از كعبه براي مبارزه با اسالم استفاده 

گرفتند و همان گونه كه محمد   مبارزه با قرآن كار ميكردند، يهوديان از تورات براي مي
 انتظاري نكشيد، از جانب يهوديان نيز چني انتظار نبرد و درگيري را با قريش مي

المللي ميان فارس و روم و يهود  اي از كشمكش و نبرد بين سورة اسراء گوشه. 1رفت مي
المللي  ن سوره نيز از نبرد بينكشد و بعد از آن سوره روم نازل شد كه اي را به تصوير مي

  : فرمايد ته است؛ چنانكه خداوند ميسخن گف

� $$ $$ΟΟΟΟ !! !!9999#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÏÏ ÏÏMMMM tt tt7777 ÎÎ ÎÎ==== ää ääññññ ãã ããΠΠΠΠρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ -- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 nn nn==== yy yyññññ 

šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ôô ôôÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 
77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßyyyy tt tt���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ #### \\ \\���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### öö öö//// ãã ããφφφφ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî �   )7 - 1 ،روم(  
مشركان قريش دوست داشتند كه فارسيان، بر روميها غلبه نمايند؛ چون آنها و مردم 

پرست بودند، اما مسلمانان خواستار پيروزي روم بر فارس بودند؛ چراكه  فارس بت
بندي  ابوبكر  روميها اهل كتاب بودند؛ چنانكه مفسران تفاصيل زيادي در مورد شرط

يق با يكي از مشركان مكه در مورد جنگ فارس و روم كه قرآن تأكيد كرده بود كه صد
  2.اند خورد، ذكر كرده شود و فارس شكست مي روم پيروز مي

                                                           

 .153 همان، ص -1
 .12، ص 21، ج تفسير طبري -2
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نظريه و ديدگاه ابن عطيه بر اين است كه بهتر است علت شادي مؤمنان اين موضوع 
 كمتري متوجه آنان بيان گردد كه در صورت پيروزي روم بر فارس، از جانب آنان خطر

پس با توجه به اين . گرديد بنابراين، آنها خواستار پيروزي روم بر فارس بودند مي
 اميد داشت كه دين و شريعتي كه خداوند او را با آن مبعوث كرده � تحليل، پيامبر اكرم

خواستند كه او با پادشاهي  است پيروز گردد و بر ديگر ملتها چيره شود، اما كفار مكه مي
  1.درگير شود تا اورا ريشه كن كند و آنها از جانب او آسوده خاطر گردند

از اين رو ابن عطيه بر اين باور است كه خوشحالي زياد مؤمنان به خاطر اين نبود كه 
اند و يا اينكه پيروزي آنها بر فارسها دليلي مادي و محسوس بر  روميها اهل كتاب

خوشحالي مسلمانان اين بود كه خداوند از صداقت خبر قرآني خواهد بود؛ بلكه سبب 
مسلمانهايي كه تا آن وقت هنوز قدرتي (نيروي دريايي روم به نفع مسلمانان كار گرفت 

؛ چراكه بعد از پيروزي روم بر دولت فارس و نابودي آن، روميها نيز )دريايي نداشتند
مسلمانان بر آنها پس از آن همه مبارزه، تضعيف خواهند شد و اين راه را براي پيروزي 

گردد تا اسالم به عنوان يك قدرت جديد جهاني  نمايد و با اين امر موجب مي هموار مي
  2.مطرح گردد

 اثبات اهميت و جايگاه نماز؛ چراكه براساس سنت و احاديث نبوي نماز در -11
 به آسمانها فرض شده است و آن گونه كه ابن كثير گفته است � شب عروج پيامبر اكرم

پس دعوتگران بايد بر اهميت نماز و . 3ين امر بيانگر اهميت و عظمت نماز استا: 
گويند، اين مطلب  مواظبت بر آن تأكيد ورزند و وقتي از اهميت و جايگاه نماز سخن مي

 قبل از  �را كه نماز در شب معراج فرض شده و آخرين چيزي است كه پيامبر اكرم
عنوان شاهدي بر اهميت و جايگاه نماز وفات خويش به آن سفارش نموده است به 

  4.متذكر شوند

                                                           

 .425، ص 11، ج تفسير ابن عطيه -1
 .158، ص اصول الفكر السياسي -2
 .23، ص 3، ج تفسير ابن كثير -3
 .93، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -4
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: فرمود:  پروردگارش را ديده است، پرسيدند در مورد اينكه آيا�  از پيامبر اكرم-12
  1توان اورا ديد؟ نوري است، چگونه مي

 آن حضرت از خطرهاي بيماريهاي اجتماعي سخن گفت و كيفر آنها را نيز بر -13
توان به  ه مياز جمل. عراج مشاهده كرده بود بيان داشتاساس آنچه در شب اسراء و م

  : امور ذيل اشاره كرد
 در معراج افرادي را ديد كه گوشت � پيامبر اكرم: كيفر غيبت و غيبت كنندگان: الف
  2».خورند اينها كساني هستند كه گوشت مردم را مي«: خورند، جبرئيل گفت  مي  رامرده
 در آن شب مرداني را ديد كه لبهاي  �امبر اكرمپي: كيفر خوردن اموال يتيمان: ب

هاي بزرگي از آتش است وسنگهاي  بزرگي مانند لب شتر دارند و در دستهايشان قطعه
اينها كساني : جبرئيل گفت. شود  پشتشان خارج ميشود كه از بزرگي به دهانشان زده مي

  3.اند هستند كه از روي ستم و ظلم، مال يتميان را خورده
ها بود و در آن   قومي را ديد كه شكمهايشان مانند خانه� پيامبر اكرم: وارانرباخ: ج

  4.اند اينها رباخواران: جبرئيل گفت. شد ، شكمشان ديده ميمارهايي بود كه از بيرون
آور  دهند و كساني كه پيام همچنين كيفر و سزاي زناكاران و آنهايي كه زكات نمي: د

  5.كنند را بيان فرمود يي و سستي مياعتنا فتنه هستند ودر امانت بي
كارند و   بر گروهي گذر نمود كه در يك روز مي� پيامبر اكرم: پاداش مجاهدان: و

كنند باز به همان شكل اوليه  كنند و پس از اينكه درو مي در همان روز درو مي
شود  ياينها مجاهدان راه خدايند كه نيكيهايشان هفتصد برابر م«: جبرئيل گفت. گردد برمي

  ».شود و چيزي از آنها كاسته نمي
 درك جايگاه مسجداالقصي توسط صحابه، اصحاب اهميت مسجداالقصي را -14

درك كردند و مسئوليت خود را در برابر آن دانستند كه مسجداالقصي تحت فرمانروايي 
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 آزاد كردند و همواره � روميها اسير بود؛ چنانكه آن را در دوران عمر بن خطاب
قصي در امنيت و آسايش قرار داشت تا اينكه در قرن پنجم هجري صليبيها در مسجداال

آن به مدت يك قرن به فساد و تباهي پرداختند؛ سپس مسلمانان آن را به فرماندهي 
الدين ايوبي آزاد كردند و اينك در اشغال يهوديان است پس راه آزادي آن  صالح

  1چيست؟
 آن � اي كه اصحاب و ياران پيامبر اكرم شيوهراه آزادي قدس، جهاد در راه خدا به 

  .باشد بودند، مي
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و هجرت اصحاب ،عرضة اسالم بر قبائل 

  به مدينه
 



 



 

  

  

  

  

  

  فصل اول
 

  و هجرت اصحاب به مدينه ،قبايلگشت و گذار در ميان 
  

قبايل  پس از بازگشت از طائف در موسم حج به عرضة اسالم در ميان � پيامبر اكرم
ناه دهند و او را ياري نمايند تا بتواند پيام خدا را خواست تا او را پ پرداخت و از آنها مي

هاي آن روشن و  اي قوي و داعيانه كه نشانه به مردم برساند و در اين راستا طبق برنامه
ابوبكر صديق مردي كه در . داد كرد و دعوت مي اهدافش مشخص بود، حركت مي

آنها نزد افراد . كرد شناخت نسبهاي اعراب و تاريخ آن تخصص داشت، او را همراهي مي
: گفت پرسيد و به آنها مي ميقبايل  ازسران �رفتند و ابوبكر ها مي سرشناس قبيله

تعدادتان چه قدر است؟ قدرت دفاعي شما چگونه است؟ و جنگ در ميان شما چه طور 
  1. سخن بگويد و دعوتش را عرضه نمايد� است؟ و اين قبل از آن بود كه پيامبر اكرم

ه اسالم كه بقبائلي پرداخت و قبايل سپس به عرضه اسالم بر «: دگوي مقريزي مي
بنوعامر، غسان، بنوفزاره، بنومره، بنوحنيفه، بنوسليم، : دعوت داد عبارت بودند از

بنوعبس، بنونصر، ثعلبه بن عكابه، كنده، كلب، بنوالحارث بن كعب، بنوعذره، قيس بن 
  ».خطيم، و ابواليسر انس بن ابي رافع

پيامبر «: ا جدا جدا حكايت كرده و گفته استها ر بار هر يك از اين قبيلهواقدي اخ
 دعوت را از قبيله كنده آغاز كرد و آنها را به اسالم دعوت داد، سپس نزد � اكرم
چه كسي مرا : گفت عامر رفت و مي حنيفه و بني كلب آمد و بعد از آن نزد قبيلة بني بني

كند تا پيام پرودرگارم را برسانم؛ زيرا  فاع ميبرد و از من حمايت و د نزد قومش مي
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ر اين در حالي بود كه ابولهب پشت س. اند قريش مرا از رساندن پيام پروردگارم باز داشته
  1».به سخنان او گوش ندهيد؛ زيرا او دروغگوست: گفت رسول خدا بود و به مردم مي

فت؛ چنانكه ترمذي بدين صورت پيامبر خدا، در معرض اذيت و آزار بزرگي قرار گر
سالم را عرضه  در محل توقف قبائل، ا� پيامبر اكرم:  روايت كرده است كه� از جابر

آيا مردي هست كه مرا نزد قومش ببرد؟ چون قريش مرا از اينكه «: فرمود نمود و مي مي
به عرضة اسالم قبايل و همچنان در ميان » .اند سخن پروردگارم را برسانم، منع كرده

ترين صورت دست رد بر سينة آن  آنان به زشت. داد ت و آنها را دعوت ميپرداخ مي
شناسد و  قومش او را بهتر مي: گفتند كردند و مي  او را اذيت ميزدند و حضرت مي

  .كند كه قوم خود را فاسد كرده است چگونه كسي ما را اصالح مي
وان بني هاشم دين، ج بدين صورت قريش به شايع و پخش نمودن القابي از قبيل بي

برد پيامبر است، پرداختند و شكي نيست كه اين شايعات پيامبر را آزار  كه گمان مي
  2.داد مي

 با آزارهاي � اذيت و آزار آنها در اين حد منحصر نماند؛ بلكه پيامبر اكرم
تري مواجه گرديد؛ چنانكه بخاري در تاريخ خود و طبراني در الكبير از مدرك بن  سخت

 را در � پيامبر اكرم: اند كه  از پدر بزرگش روايت كردهز پدرش و ايشانمنيب و او ا
در آن . شويد  رستگار ميال اله اال اهللابگوييد ! گفت اي مردم دوران جاهليت ديدم كه مي
اش تف انداختند؛ يكي بر ايشان خاك ريخت؛ يكي ناسزا  اثنا برخي از مردم بر چهره

ر چهره و دستهايش را  با ظرفي آب آمد و پيامبگفت تا اينكه ظهر شد آن گاه دختري
. شود خورد و خوار مي مترس از اينكه پدرت شكست مي! دخترم: شست و فرمود

  3.زينب دختر محمد است، او دختري پاكيزه بود: اين دختر كيست؟ گفتند: پرسيدم
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زار  را آ� به نوبت و يكي پس از ديگري پيامبر اكرم) لعنهما اهللا(ل و ابولهب هابوج
عالوه بر . گرفت رسول خدا از جانب آنان شديداً مورد اذيت و آزار قرار مي. دادند مي

  1.كردند داد، نيز او را اذيت مي آنها كساني را كه دعوت مي
 ه هاي ابوجهل و مشركان به هنگام عرض  در برابر توطئه� هايي كه پيامبر اكرم شيوه

  : رد، عبارت بودند ازك  استفاده مياز آنهاقبايل اسالم در ميان 
  ها در شب   ديدار با قبيله- 1

رفت  ها مي  اين بود كه در تاريكي شب براي ديدار قبيله� يكي از حكمتهاي پيامبر اكرم
 و اين امر در ناكاركردن آثار تبليغات قريش 2تا كسي از مشركان مانع وي نشود

 پيامبر با اوس و خزرج در آميز بودن اين شيوه ارتباط آميز بود و دليل موفقيت موفقيت
  3.شب بود و به دنبال آن پيمان عقبه اول و دوم نيز شب هنگام انجام شد

  ها   به محل اقامت قبيله�  رفتن پيامبر اكرم- 2
 و با 4 با قبيلة كلب و بني حنيفه و بني عامر در محل اقامتشان ديدار كرد� پيامبر اكرم
ها به شيوة   را دور بدارد و بتواند با قبيلهكوشيد تا از تعقيب قريش خود  اين كار مي

  .مناسب بدون اينكه از سوي قريش برايش مزاحمتي ايجاد شود، به گفتگو بپردازد
   همراه بردن معاونان با خود- 3

ها  ابوبكر و علي، آن حضرت را در برخي از ديدارها و گفتگوهايش با برخي قبيله
طر آن بود كه افرادي كه دعوت داده كردند و شايد اين همراهي به خا همراهي مي

شدند، گمان نبرند كه او تنهاست و از ميان اشراف قوم و خويشاوندانش ياوري ندارد  مي
 در  � و اين امر به پيامبر اكرم5دانست و از طرفي ابوبكر نسبهاي عرب را به خوبي مي

مود تا به ن  سعي مي� كرد؛ پس پيامبر اكرم ها كمك مي شناخت نژاد و اصالت قبيله
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دعوت بهترين افراد بپردازد؛ چراكه در صورت پذيرش اسالم پيامدهاي دعوت را بتواند 
  .برعهده بگيرد

   اطمينان حاصل كردن از توان قبيله - 4
گرفت، اين  در نظر ميقبايل  در راستاي دعوت � از جوانب امنيتي مهمي كه پيامبر اكرم

نمود و از آنها  اطالع حاصل ميقبايل  بود كه از قدرت دفاعي و توان آنها در ميان
خواست تا او را حمايت كنند؛ زيرا قدرت و توان دفاعي براي كساني كه دعوت را  مي

كه حامي دعوت اسالمي قبائلي نمايند؛ بسيار ضروري و مهم است؛ چراكه  حمايت مي
توانايي ايستد؛ پس بايد از نظر  بودند، در واقع در برابر تمام نيروهاي شر و باطل مي

مادي و معنوي شايستگي ايفاي چنين نقشي را داشته باد و بتواند دعوت را حمايت كند 
گيرند، دفع   راه دعوت قرار ميسرو پيامدهاي نشر آن را تحمل نمايد و موانعي را كه بر

  1.نمايد
  

   گفتگو با بني عامر
اين . آنان انجام دهدعامر را انتخاب نمود تا گفتگوهايي را با   طائفه بني� پيامبر اكرم

 و همراهش ابوبكر نه  �پيامبر اكرم. شد ريزي قبلي انجام مي گفتگوها براساس برنامه
اي جنگجو است و افراد زيادي دارد؛ بلكه يكي از پنج  دانستند كه بني عامر قبيله تنها مي
وي اند و از هيچ پادشاهي پير اي است كه زنان و كودكانش هرگز اسير دشمن نشده قبيله

اي همانند قبيلة قريش و خزاعه   و قبيله2نكرده و خراج و مالياتي به كسي نداده است
 از مخالفت ديرينة بني عامر و ثقيف اطالع داشت بنابراين، �  همچنين پيامبر اكرم3است

 در اين صدد برآمد تا ثقيف را به اين دليل كه از پذيرفتن دعوتش امتناع � پيامبر اكرم
  .رج آنها را تحت فشار قرار دهدورزيدند، از خا
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 براي در خطرانداختن موقعيت ثقيف در اين صدد برآمد تا از موقعيت � پيامبر اكرم
  1. عامر ببندد  عامر بن صعصعه استفاده نمايد و پيمان قطعي با بني بني

 نزد بني عامر بن صعصعه آمد و � نگاران بر اين باورند كه وقتي پيامبر اكرم سيره
ز آنها به نام بحيره به سوي خدا دعوت داد و اسالم را بر آنان عرضه كرد، مردي اآنها را 

سوگند به خدا اگر من اين جوانمرد را از قريشيان بازگيرم و حمايت «: بن فراس گفت
آيا اگر ما از تو پيروي كنيم :  خواهم بلعيد؛ سپس به پيامبر گفتكنم به وسيلة او عرب را
 امور از آن ما فانت پيروز گرداند بعد از تو فرماندهي و رياستو خداوند تو را بر مخال

 كه بخواهد آن را اين امر در اختيار خداوند است به هر كس: خواهد بود؟ فرمود
شاهرگهايمان را به خاطر دفاع از تو آماج شمشيرهاي قوم عرب قرار : او گفت. دهد مي

اي كساني ديگر باشد؟ ما به آئين تو دهيم و وقتي خدا تو را پيروز گردانيد، فرماندهي بر
  2.نيازي نداريم

  
  شيبان گفتگو با بني

 دستور داد تا  �وقتي خداوند به پيامبرش:  آمده است �در روايت علي بن ابي طالب
هاي عرب عرضه دارد، رسول خدا به راه افتاد و من هم همراهش  دعوتش را بر قبيله

ابوبكر جلو . ي ديگر رفتيم كه مجلسي آرام بودسپس به مجلس: گويد تا اينكه مي... بودم 
. شيبان بن ثعلبه از بني: ز كدام خاندان هستيد؟ پاسخ دادندا: رفت و سالم كرد و گفت

پدر ومادرم فدايت باد؛ اينان سرآمد :  نمود و گفت� ابوبكر رو به سوي پيامبر خدا
خنگوتر بود كه از همه سدر ميان آنها فردي به نام مفروق . خاندان خود و سرآمد مردمند

ما بيش از هزار تن : بيلة شما چند نفر است؟ مفروق گفتق: ابوبكر گفت. و زيباتر بود
. خورد د خود شكست نمينيستيم و گروهي كه هزار نفر باشند هرگز از كاستي افرا

ما به هنگام رويارويي با :  دفاعي شما چگونه است؟ مفروق گفتتوان: ابوبكر گفت
افتيم؛  شويم، به شدت در مي شويم و وقتي خشمگين مي  خشمگين ميدشمن به شدت

دهيم  و شمشير را بر همبستري با همسران خويش ترجيح مي ما جنگ را بر زن و فرزند
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گرديم و گاهي ديگران بر ما  و پيروزي به دست خدا است؛ گاهي ما بر ديگران پيروز مي
ايد تو از قريش هستي؟ ش: رد و گفت ك� آن گاه رو به پيامبر اكرم. گردند پيروز مي

  .اگر به شما رسيده كه او رسول خداست، اينك اين همان مرد است: ابوبكر گفت
 �خواني؟ پيامبر اكرم ما را به چه چيزي فرا مي! اي برادر قريشي: مفروق گفت

شما را به اينكه گواهي دهيد كه هيچ معبودي جز اهللا نيست و او يگانه است و : فرمود
خواهم كه مرا كمك نماييد   ندارد و من بنده خدا و پيامبرش هستم و از شما ميشريكي
اند و رسول خدا را تكذيب  ام كنيد؛ زيرا قريش در مقابل امر الهي همدست شده و ياري
و نياز  اند در حالي كه خداوند بي نياز دانسته اند و خود را به وسيلة باطل از حق بي كرده

به : دهي؟ آن گاه گفت يگري هم دعوت مي آيا به چيزي د:مفروق گفت. ستوده است
 اين آيات را تالوت � آن گاه پيامبر اكرم. ام خدا سوگند كه سخني بهتر از اين را نشنيده

  : نمود
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÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )151، انعام(  
اينكه با او . بيائيد تا آنچه را كه پروردگارتان حرام كرده است، بخوانم: بگو«

چيزي را شريك قرار ندهيد و با پدر و مادر به نيكي رفتار كنيد و فرزندانتان را 
دهيم و به كارهاي زشت چه  ما به شما و به آنها روزي مي. از ترس فقر مكشيد

اشند، چه باطن، نزديك مشويد و هيچ كس را كه خداوند كشتن او را ظاهر ب
اين است آنچه خدا شما را به آن دستور . حرام كرده است، مكشيد مگر به حق

  ».داده تا بفهميد
قومي . خواني به خدا سوگند كه به مكارم اخالق و كارهاي نيك فرا مي: مفروق گفت

اند و ادامه داد كه اين  اند، دروغ گفته دهكه تو را تكذيب كرده و عليه تو همدست ش
من سخنت را ! اي قريشي: هاني گفت . هاني بن قبيصه شيخ و پيشواي ديني ماست
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اي  شنيدم، اما من بر اين باورم كه اگر ما تنها در پي يك جلسه كه در حضور ما نشسته
در دعوت تو آنكه هيچ نشستي قبل و يا بعد از آن صورت گرفته باشد و در حالي كه  بي

ايم، دين خود را ترك  خواني تأمل نكرده نينديشيده و در فرجام آنچه ما را بدان فرا مي
توجهي در فرجام  كنيم و از تو پيروي نماييم، لغزشي در انديشه و نوعي سبكسري و بي

كارهاست و لغزش با شتاب و عجله همراه است و ما دوست نداريم از طرف آن دسته 
مان كه اينجا نيستند، پيماني ببنيديم بنابراين، تو هم برگرد و ما هم بر از افراد خاندان

: ه مثني بن حارثه اشاره كرد و گفتآن گاه هاني ب. نگريم گرديم و در كار خود مي مي
اي : مثني كه بعدها مسلمان شد، گفت. تاين مثني، شيخ و پيشواي امور جنگي ماس

توانيم   پاسخ هاني بن قبيصه است كه نميسخنانت را شنيدم و پاسخ ما همان! قريشي
ايم يكي  دين خود را ترك كنيم و از تو پيروي كنيم و ما ميان دو چهارچوب قرار گرفته

نهرهاي : اين دو چهارچوب چيست؟ گفت:  فرمود� پيامبر اكرم. يمامه و ديگري سمامه
  .كسري و آبهاي عرب است

ست كه صاحب آن مورد بخشش اما آنچه مربوط به نهرهاي كسري است، گناهي ا
ايم كه كسري از ما  شود؛ ما به پيماني گردن نهاده گيرد و عذرش پذيرفته نمي قرار نمي

گري را  اي به پا نكنيم و هيچ ماجراجو و فتنه گرفته است مبني بر اينكه هيچ ماجرا و فتنه
چيزهايي است دهي به نظر من از  پناه ندهيم و اين چيزي را كه تو ما را به آن دعوت مي

كه پادشاهان آن را خوش ندارند، اما اگر دوست داري كه تو را از ناحيه عربها حفاظت 
پاسخ شما در مورد اين :  فرمود� پيامبر اكرم. كنيم و پناه دهيم اين كار را خواهيم كرد

موضوع پاسخي شايسته و منطقي است؛ چراكه واقعيتهاي موجود جامعه را به صراحت 
آيند كه از همة جوانب بر  ، اما كساني درصدد حمايت و ياري دين خدا برميبيان نموديد

خواهيد ديري نپايد كه خداوند سرزمين و شهرها و اموال آنان را  آيا مي. آن احاطه يابند
 به شما بدهد و شما را با دختران آنان همبستر كند؟ آيا خداوند را تسبيح و تقديس

  1!يسته تسبيح و تقديس استخداوند شا: كنيد؟ نعمان گفت مي
  

                                                           

 .145 – 142، ص 3، ج البداية و النهايه -1
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  درسها و اندرزها
  : ظار داشت، داراي اين ويژگيها بودطلبيد و انت  مي �ياري و نصرتي كه پيامبر اكرم

 كه �  با شدت يافتن اذيت و آزار قريش پس از مرگ ابوطالب عموي پيامبر اكرم- 1
 قابل حامي آن حضرت بود، كمك خواستن ايشان از بيرون مكه به صورت ملموس و

شد و اين بيانگر آن است كه داعي در محيطي از خشونت، فشار و  اي فعال مي مالحظه
  .تواند كارآيي الزم را در فعاليتهاي دعوتگري خود داشته باشد ارعاب هرگز نمي

ها و كمك خواستن از آنان به دستور خداوند   عرضه نمودن اسالم بر قبيله- 2
از طرف خود پيامبر نبود كه شرايط موجود اي اجتهادي  عزوجل بود و فقط مسئله

  .دعوت آن را ايجاب كرده باشد
كه داراي قدرت و نفوذ قبايل  فقط از آن دسته از رهبران و اشراف �  پيامبر اكرم- 3

توانستند حمايت همه جانبه دعوت و صاحب آن را  طلبيد؛ چون اينها مي بودند كمك مي
  .فراهم كنند

 وي رسد كه ياري خواستن  چنين به نظر مي� امبر اكرم در خالل مطالعة سيرة پي- 4
  : به خاطر اين دو امر بوده است

  . تا از دعوت حمايت به عمل آيد و با پيروان آن برخورد بدي صورت نگيرد–الف 
  ي تا رسول خدا براساس همين دعوت، قدرت رابه دست گيرد البته اين، نتيجه–ب 

  .طبيعي كار بود
رخواست افرادي كه اظهار آمادگي براي حمايت از دعوت  د�  پيامبر اكرم- 5

اي در قدرت و  نمودند به اين شرط كه افرادشان در آينده به دليل اين حمايت، بهره
اند، در قدرت  فرمانروايي داشته باشند و يا در مقابل اينكه دعوت اسالمي را كمك كرده

 و شرط اساسي آن اين سهيم شوند را نپذيرفت؛ چون اين دعوتي است به سوي اهللا
  .است كه خالصانه براي خدا و خشنودي وي باشد

رساني و قرباني و  اخالص و طلب خشنودي خدا، هدفهايي هستند كه هر نوع كمك
گيرد؛ زيرا هدفي كه انسان براي كاري در پيش دارد  جانفشاني به خاطر آن انجام مي

دهد  ن به آن كيفيت ميهمان هدف است كه به فعاليت انسان در تالش براي رسيد
بنابراين، هدفي كه از ياري كردن دعوت موردنظر است، بايد از هر نوع مصلحت مادي 
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به دور باشد تا دعوت به دليل اين نوع هدف، تضمين گردد و از هر نوع انحراف مصون 
باشد؛ چراكه هرگاه هدف خدايي باشد، انسان تا آخرين حد و با تمام توان از آن 

خواهد به جماعتي بپيوندد كه به سوي خدا  پس كسي كه مي. 1هد كردنگهداري خوا
دهد، نبايد رسيدن به مقام يا كاال و ثروت دنيا را شرط قرار دهد؛ چون اين  دعوت مي

دهد و  دعوت براي خداست و اختيار آن با خداست؛ به هر كس كه بخواهد آن را مي
بايست قبل از همه چيز هدفش  يگردد، م دار مي كسي كه مسئوليت امر دعوت را عهده

رضاي خدا و تالش نمودن براي بلندكردن پرچم او باشد، اما اگر هدفش رسيدن به مقام 
. 2باشد  اي خطرناك است كه بيانگر خالص نبودن نيت صاحب آن مي باشد اين انگيزه

ز كسي كه بوي رياست از او به مشام رسيد، هرگ«: گويد براين يحيي بن معاذ رازي ميبنا
  3».موفق نخواهد شد

ها اين بود   از رهبران قبيله�  يكي ديگر از ويژگيهاي ياري خواستن پيامبر اكرم- 6
اي كه مفاد آنها مخالف با منافع  المللي كه افراد موردنظر نبايد به پيمانها و قراردادهاي بين

ا با گيرند آن ر دعوت وي است، پايبند باشند؛ چون آنها وقتي دعوت را به آغوش مي
پايبندي به اين گونه پيمانها در معرض نابودي از سوي قدرتهاي طرف قرارداد، قرار 

رود و مصالح آن را تهديد  دهند و اين خطري جدي براي دعوت اسالمي به شمار مي مي
تواند حمايت موردنظر را محقق سازد؛ چون در   و حمايت مشروط و جزئي نمي4كند مي

شيبان بر ضد   به مخالفت برخيزد، هرگز بني�  اكرمآن صورت اگر كسري با پيامبر
شوند واگر كسري بخواهد بر محمد و پيروانش حمله كند آنها با  كسري وارد جنگ نمي

  5.نتيجه ماند بنابراين، گفتگوها بي. جنگند او نمي
دين خدا را تنها كساني ياري خواهند نمود كه اين دين در تمامي زواياي زندگي  «- 7

 به مثني بن حارثه بود وقتي اظهار � اين پاسخ پيامبر اكرم» .كرده باشدآنان رسوخ 

                                                           

 .411، ص 1، محمد خير، ج الجهاد و القتال في السياسة الشرعيه -1
 .72، عبدالحميد باللي، ص وقفات تربويه من السيرة النبويه -2
 .94، ص 4، ج صفة الصفوه -3
 .412، ص 1، ج الجهاد و القتال في السياسة الشرعيه -4
 .53، منير غضبان، ص التحالف السياسي في االسالم -5
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با . داشت كه رسول خدا را از ناحية عربها حمايت خواهد كرد نه از ناحية فارسيها
رسيم كه دورانديشي پيامبر اسالم در  انديشيدن در ژرفاي اين سياست به اين نتيجه مي

  .مري ديگر مقايسه نمودتوان آن را با ا حد وااليي بود كه نمي
 را گرامي � شيبان بيانگر مروت و اخالق آنها بود و آنها پيامبر اكرم  موضع بني- 8

داشتند و نيز بحث و گفتگو با شفافيت خاصي انجام گرفت و آنها ميزان حمايت خود را 
از آن حضرت شرح دادند و اظهار داشتند كه دعوت چيزي است كه پادشاهان آن را 

شيبان چنين مقرر نموده بود كه بعداز بيست سال  سنديد، اما خداوند براي بنينخواهند پ
يا بيشتر از آن كه قلبشان به نور اسالم نوراني شده بود، مسئوليت رودرو شدن با 
پادشاهان را برعهده بگيرند و مثني بن حارثه شيباني رهبر جنگي آنها و قهرمانشان بود 

روزيهاي لشكر اسالمي را در دوران خالفت ابوبكر كه در سرزمين عراق، فتوحات و پي
اش چنان نيرو و تواني داده بود  قدرت ايمان و اسالم به مثني و قبيله. 1كرد فرماندهي مي

كه آنها سردمداران و فرماندهان اصلي جنگ با فارسها قرار گرفتند و اين در حالي بود 
كر جنگيدن با آنها هرگز در ترسيدند و يا حتي ف كه در زمان جاهليت از فارسها مي

 پي � اذهان آنان رسوخ نكرده بود؛ حتي پس از اينكه به حقانيت دعوت پيامبر اكرم
رفت كه پذيرفتن اين دين،  بردند، باز هم حاضر نشدند آن را بپذيرند؛ چون احتمال مي

 آنها را مجبور به درگير شدن با فارسها بنمايد و اين امري ناپسند براي آنان محسوب
بريم؛ ديني كه خداوند،  به هر حال از اين قضيه به عظمت اين دين پي مي. گرديد مي

مسلمانان را به وسيلة آن سربلند نمود و آنان را رهبران دنيا قرار داد و عالوه بر آن 
  2.در باغهاي بهشت به آنان خواهد دادري نعمتهاي پايدا

  

                                                           

 .2، ص 2، ج لقياديهالتربية ا -1
 .69، ص 3، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم 
  

  هاي نور هاي خير و طليعه دسته

  
  : گويد جابر بن عبداهللا انصاري مي

 ده سال در مكه در اماكن مختلف از جمله منازل آنان، در بازار عكاظ و � پيامبر اكرم«
چه كسي مرا : گفت پرداخت و مي و تبليغ آنان ميمجنه ودر موسم حج و در مني به دعوت 

و كسي او را (بود نمايد تا پيام پروردگارم را برسانم؟ و پاداش او بهشت خواهد  ياري مي
آمدند و  كرد، قومش نزد او مي حتي اگر مردي از يمن يا از مصر حركت مي.) كرد ياري نمي

ازنوجوان قريش بپرهيز و مواظب باش تو را به فتنه مبتال نكند و زماني كه پيامبر در : گفتند  مي
اوند ما را از يثرب رفت تا اينكه خد رفت، انگشتهايشان به سوي او اشاره مي ميان مردم راه مي

به سوي او فرستاد و ما او را جا داديم و تصديقش نموديم و افراد ما نزد او رفتند و به او ايمان 
هاي انصار باقي  اي از خانه  به آنها قرآن آموخت تا اينكه هيچ خانه� آوردند و آن حضرت

  1.كار كرده بودندنماند مگر اينكه در آن گروهي از مسلمانان بودند كه اسالم خود را آش
  

  نخستين مالقات انصار با رسول خدا در موسم حج و عمره
   اسالم سويد بن صامت-1

رفت و او را به   با اطالع از ورود افراد صاحب نام و معروف نزد او مي� پيامبر اكرم
كرد؛ چنانكه وقتي  داد و اسالم و حق و هدايت را بر او عرضه مي سوي خدا دعوت مي

                                                           

 . با سند حسن322، 323، 339، 340، صص 3، احمد، ج مسند -1
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 از قبيلة بني عمرو بن عوف كه مردي شاعر و شريف، شجاع و داراي سويد بن صامت
ناميدند، وقتي به مكه آمد و پيامبر از آمدنش مطلع  مي» كامل«نسب عالي بود و قومش را 

شايد : سويد به پيامبر گفت. م فراخواندشد نزد او رفت واو را به سوي خدا و دين اسال
  باشد كه در اختيار من است؟ آنچه در اختيار توست، همانند آن چيزي 

. حكمت لقمان دارم: چه چيز در اختيار توست؟ سويد گفت:  فرمود� پيامبر اكرم
دانست بر پيامبر  سويد بخشي از آنچه مي. آن را بر من عرضه كن:  گفت� پيامبر اكرم
اين سخن نيكو و خوبي است اما آنچه در اختيار من :  فرمود� پيامبر اكرم. عرضه كرد

 بهتر از اين است؛ زيرا آنچه من دارم قرآني است كه از جانب خدا بر من نازل است،
 قرآن را براي ايشان تالوت نمود  �آن گاه پيامبر اكرم. شده است، نور و هدايت است
  .و او را به اسالم دعوت كرد

. اين سخني نيكو است: گفت  فاصله گرفت كه مي� سويد در حالي از پيامبر اكرم
ز آنكه به مدينه بازگشت و به ميان قومش رفت، ديري نپائيد كه به دست سويد پس ا

ما بر اين باور هستيم كه او : گفتند د و گروهي از خاندان او ميقبيلة خزرج كشته ش
  .مسلمان كشته شده است

 اما دليل مستندي وجود ندارد كه 1به هر حال او در روز جنگ بعاث به قتل رسيد
  2.اش باشد ز جانب او در ميان قبيلهبيانگر تبليغ اسالم ا

  
   مسلمان شدن اياس بن معاذ-2

ابوالحيسر بن رافع به همراه جواناني از بني عبداالشهل كه اياس بن معاذ در ميان آنها 
پيامبر . پيمان شوند اين گروه آمده بودند تا با قريش عليه خزرج هم. بود به مكه آمد

آيا مايليد : ن رفت و در مجلسشان نشست و فرمودا با اطالع از ورود آنان نزد آن�اكرم
ايد پيشنهاد كنم؟ گفتند آن چيست؟  بهتر از آن چيزي كه به خاطر آن به اينجا آمده

خوانم كه  من پيامبر خدا و فرستاده او به سوي بندگانش هستم و به اين فرا مي: فرمود
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بر من كتابي نازل شده خداوند را بپرستند و هيچ چيزي را با وي شريك قرار ندهند و 
  .است

 اياس بن معاذ. سپس اسالم را براي آنها معرفي نمود و قرآن را برايشان تالوت كرد
سوگند به خدا كه اين از آنچه شما در پي آن : كه نوجوان كم سن و سالي بود گفت

در اين هنگام ابوالحيسر مشتي خاك برداشت و به چهرة او پاشيد و . ايد بهتر است آمده
ايم و  اين سخن را تكرار نكن؛ به خدا سوگند كه ما براي چيزي غير از اين آمده: ت گف

سپس آنها به مدينه بازگشتند و جنگ بعاث بين . بدين گونه اياس بن معاذ ساكت شد
از كساني كه . اوس و خزرج در گرفت و ديري نپائيد كه اياس چشم از جهان فرو بست

ال «: گفت   است كه اياس هنگام مردن، پيوسته مياند، روايت شده شاهد مرگ او بوده
 واين چنين تسبيح و تقديس خداوند را »اله اال اهللا، اهللا اكبر، سبحان اهللا و الحمدهللا

بنابراين، آنها در اينكه او مسلمان مرده است هيچ . گفت تا اينكه چشم فرو بست مي
 را شنيد، به اسالم � كرمترديدي نداشتند؛ چون او در آن مجلس وقتي سخنان پيامبر ا

  1.ايمان آورد
  

  اسالم انصار
 با گروهي از افراد قبيله خزرج در موسم حج در � نخستين ديدار ثمربخش رسول اهللا

شما چه كساني : مود  پس از مالقات با آنها، فر �پيامبر اكرم. محل عقبه مِني انجام شد
. بله: هوديان هستيد؟ گفتندانان يپيم آيا از هم: فرمود. زرجافرادي از خ: هستيد؟ گفتند

 �آن گاه در كنار پيامبر اكرم! نشينيد تا با شما سخن بگويم؟ گفتند چرا نمي: فرمود
نشستند و ايشان، آنها را به سوي خدا دعوت داد و اسالم را بر آنها عرضه نمود و براي 

  2.آنان قرآن تالوت نمود
به خدا سوگند، ! اي قوم:  گفتندا تمام شد، آنها به يكديگروقتي سخنان رسول خد

نبايد آنها در . كردند اين همان پيامبري است كه يهوديان شما را به آمدن آن تهديد مي
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بنابراين، آنها به دعوت پيامبر پاسخ مثبت دادند و او . گرويدن به او بر شما پيشي گيرند
ما : يرفتند و گفتندعرضه كرده بود، پذرا تصديق كردند و آنچه از تعاليم اسالم بر آنها 

ايم كه در ميان هيچ قومي به اندازه آنها كينه و  قوم خود را در حالي پشت سر گذاشته
ما . دشمني وجود ندارد؛ اميد است خداوند آنها را به وسيلة شما متحد و يكپارچه سازد

 اين خوانيم و آنچه از تعاليم به زودي نزد آنها خواهيم رفت و آنان را به آئين تو فرا مي
اگر خداوند ارتباط و پيوند آنها را در پرتو . ايم، بر آنها عرضه خواهيم كرد دين پذيرفته

شما برقرار و مستحكم گرداند؛ از آن پس عزت هيچ مردي در ميان قوم و قبيلة ما فراتر 
  .از عزت شما نباشد؛ زيرا هيچ كسي عزيزتر از تو نيست

 ايمان آورده و پيامبر را تصديق كرده سپس در حالي رهسپار سرزمين خود گشتند كه
ابوامامه أسعد بن زراره، عوف بن حارث از : تعدادشان شش نفر بود به نامهاي . 1بودند

قبيلة بني نجار، رافع بن مالك، قطبه بن عامر، عقبه بن عامر، و جابر بن عبداهللا بن 
 �رد پيامبر اكرموقتي اين گروه به مدينه نزد قوم خود رسيدند با آنها در مو. 2رباب

 و دعوت او � سخن گفتند و آنان را به اسالم دعوت دادند تا آنكه آوازة پيامبر اكرم
هاي انصار باقي نماند مگر اينكه در آن  اي از خانه همه جا را فرا گرفت؛ پس هيچ خانه

  3. برقرار بود� وصف و ياد پيامبر اكرم
كه تنها به ايمان آوردن اكتفا هاي خير بود  بدين صورت اين اولين دسته از دسته

نكردند؛ بلكه با خود پيمان بستند كه قومشان را به اسالم دعوت دهند و تمامي آنها به 
عهدي كه با دين خدا و پيامبرش بسته بودند وفا نمودند؛ چنانكه وقتي به مدينه 

هاي  هاي از خان بنابراين هيچ خانه. بازگشتند در زمينه دعوت به سوي خدا تالش نمودند
 برقرار بود و اين گونه هرگاه  �انصار باقي نماند مگر اينكه در آن وصف و ياد محمد

كه امر الهي باشد، لحظة سرنوشت ساز و قاطعي كه پايان بخش نااميديها و رنجهاست 
 بااين گروه، بدون موعد قبلي صورت گرفت، اما � اين ديدار پيامبر اكرم. رسد فرا مي

اي نو براي خير و خوبي و  د آن را فراهم آورد تا نه تنها سرچشمهديداري بود كه خداون
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اي براي تحقق رهايي از پرستش سنگها باشد؛ بلكه  نقطه تحول قاطعي در تاريخ و لحظه
ساز براي تمام جهان و لحظة انتقال و بيرون آوردن زندگي از  اي سرنوشت در واقع لحظه

پرست و  كه در لحظة بسياركوتاه، اين افراد بتآيا معقول بود . تاريكيها به سوي نور بود
متعصب به ياوران دعوت كه چشم و دلشان به نور حق گشوده شده بود، متحول شوند 
و به سربازاني مخلص براي حق و به دعوتگراني به سوي خدا تبديل شوند كه نزد 

ه است؟ به هايشان نور نشست روند كه نور به همراه دارند و بر چهره قومشان در حالي مي
اي مناسب و حامياني امين و واقعي  حق كه اين خواست الهي بود كه براي دعوت زمينه

  .آماده گرداند
بدين صورت دعوت در مرحلة جديدي قرار گرفت و با اين مرحله سالهاي غم و 

پيماناني براي حمايت از اسالم بود، سپري گرديد؛  اندوه پيامبر و سالهايي كه به دنبال هم
انگيز اسالم و لشكر دلير و قهرمان آن،  اي كه از آن روز به بعد قدرت شگفت نهبه گو

نقشهاي به يادماني از خود به يادگار گذاشت و حق بر باطل پيروز گرديد و پرهيزگاران 
هاي نور كه خداوند آنها را براي  هاي خير و طليعه از اين وضعيت شادمان گشتند و دسته

 پس از ديگري به مكه آمدند تا به كاروان هدايت بپيوندند و خير آماده نموده بود، يكي
اند، به  در نور، شناور و از سرچشمة خير سيراب گردند و با خير و نوري كه فرا گرفته

  1.يثرب بازگردند
الزم به يادآوري است كه در نخستين مالقاتي كه در عقبه انجام گرفت و گروهي از 

ند و به دست ايشان مسلمان شدند، بيعتي صورت  ديدار كرد� خزرج با پيامبر اكرم
دادند كه بدون مشورت  ؛ چراكه تعداد آنان اندك بود و به خود اين اجازه را نمي2نگرفت
  3.هاي خود در مدينه، پيماني ببندند، اما آنها مخلصانه به تبليغ پيام اسالم پرداختند با قبيله
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  بيعت عقبة اول
 و اهل يثرب در محل عقبه � ه ميان پيامبر اكرميك سال بعد از نخستين ديداري ك

ديدار كردند و با او » عقبه«انجام گرفت، در موسم حج دوازده نفر از انصار با پيامبر در 
در اين بيعت ده نفر از خزرج و دو نفر از اوس بودند و اين بيانگر آن . بيعت نمودند

عاليتشان بيشتر در ميان است كه خزرجياني كه در سال گذشته مسلمان شده بودند، ف
قبيلة خودشان متمركز بوده است، اما موفق شده بودند افرادي از قبيلة اوس را نيز به 

  .اسالم دعوت نمايند و اين آغاز ائتالف اين دو قبيله در زير پرچم اسالم بود
من از جمله كساني «: گويد  مورد بيعت در عقبه اولي ميعباده بن صامت خزرجي در

 بيعت نمودند � تعداد كساني كه با رسول خدا. ر عقبة اولي حضور داشتمبودم كه د
مفاد بيعت عبارت بود از . دوازده نفر بودند و اين بيعت معروف به بيعت زنان است

اينكه با خدا چيزي را شريك نسازيم، دزدي نكنيم، زنا نكنيم، فرزندان خود را نكشيم، 
كار خيري رسول خدا را نافرماني نكنيم؛ پس كسي را به ناحق متهم ننمائيم و در هيچ 

اگر به اين پيمان وفا كرديد بهشت از آن شما خواهد بود و اگر به :  فرمود� پيامبر اكرم
اگر بخواهد شما را . يكي از اين گناهان خود را آلوده كرديد، تكليف شما با خداست

  1».دهد آمرزد و اگر بخواهد، عذاب مي مي
 2از اين رو آن را بيعت النساء. ان، بعدها با زنان بيعت كردبراساس مفاد همين پيم

رسول خدا به همراه اين بيعت كنندگان، مصعب بن عمير را به . گويند مي) بيعت زنان(
او در نماز . شد ناميده مي» مقري«مصعب، . مدينه فرستاد تا به آنها دين و قرآن بياموزد

ت شخصيت مصعب و با توجه به آگاهي از  براساس شناخ� پيامبر اكرم. امام آنها بود
وضعيت مدينه او را انتخاب نمود؛ چراكه مصعب ضمن اينكه آنچه را كه از قرآن نازل 
شده بود حفظ داشت، تيزهوش، ماهر و باوقار بود و از اخالقي خوب و فرزانگي زيادي 

م بود برخوردار بود و عالوه بر آن داراي ايماني قوي و سرباز وفاداري براي اسال
هاي مدينه وارد كند و از رهبران  بنابراين، طي چند ماه توانست اسالم را به ساير خانه
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بزرگ مدينه افرادي مانند سعد بن معاذ و اسيدبن حضير به اسالم ايمان آوردند و ايمان 
  1.آوردن آنان موجب گرديد تا اكثر قبيلة آنان به اسالم، ايمان بياورند

ي كه به عنوان سفير اسالم در يثرب انتخاب گرديده مصعب بن عمير درست زمان
بود، توانست در راستاي شرح و توضيح تعاليم دين جديد و آموزش قرآن كريم و تفسير 

هايي كه ايمان آورده بودند و ميان پيامبر و  آن و تقويت روابط برادري ميان افراد قبيله
ت و حركت دعوت يارانش در مكه و همچنين ايجاد پايگاهي ايمن براي هجر

 � در يثرب نزد اسعد بن زراره �مصعب بن عمير. موفقيتهاي زيادي به دست آورد
حركت دعوت را در .  و مسلمانان با جديت مشغول كار دعوت بودند2اقامت گزيد

كرد؛ او در دعوتش شيوة قرآن و تعاليم استاد   رهبري مي�مدينه، مصعب بن عمير
فته بود؛ چنانكه اين منهج در يكي از آيات مكي را در پيش گر) � محمد(بزرگوارش 

  : قرآن كريم اين گونه بيان شده است
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به راه پروردگارت با حكمت وموعظة حسنه دعوت ده و با آنان به نحو احسن «

داند كه چه كسي از راهش منحرف شده و او  پروردگارت بهتر مي. مجادله كن
  ».داند نيز هدايت يافتگان را بهتر مي

  
   �عاذداستان اسالم آوردن اسيد بن حضير و سعد بن م

سعد بن معاذ و أسيد بن حضير از قبيلة بني عبداالشهل و از سرداران و اشراف قومشان 
آنها مشرك و بر دين قوم خود بودند وقتي از مصعب بن عمير و فعاليت وي در . بودند

اند تا  به سراغ اين دو مرد برو كه آمده: الم خبر يافتند، سعد به أسيد گفتدعوت به اس
ا را به نابخردي و سبكسري بكشانند و با آن دو درگير شو و آنها را جنبة م افراد كم
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بازدار از اينكه ديگر بار به محيط زندگاني ما پاي بگذارند؛ زيرا اسعد بن زراره پسر خالة 
اسيدبن . دادم من است و اگر اين مسئله نبود، من خود اين كار را به جاي تو انجام مي

 بن زراره او را ديد به وقتي اسعد. د آن دو رفتحضير، نيزة خود را برداشت و نز
ادقانه به دين او را ص. باشد كه نزد تو آمده است اين پيشواي قوم خود مي: مصعب گفت
ر آنها ايستاد و اسيد در كنا. گويم اگر بنشيند با او سخن مي: مصعب گفت. دعوت كن

ايگان ما را به چه چيزي شما را بدينجا آورده است كه سست م: دشنام داد و گفت
ب با زباني مصع. داريد؟ اگر جان خود را دوست داريد ازما دور شويد خردي وا مي بي

نشيني كه سخنان ما را بشنوي تا اگر چيزي را بپسندي  نمي: خوش و قلبي مطمئن گفت
سخني منصفانه گفتي؛ سپس : سندي از آن دوري گزيني؟ اسيد گفتبپذيري و اگر نپ

آنگاه مصعب درباره اسالم با او سخن گفت و . فرو برد و نشستاش را در زمين  نيزه
به : گفتند نقل شده است آن دو مي براي او قرآن خواند و آن گونه كه از مصعب و اسعد

اش  خدا سوگند، ما قبل از آنكه او سخن بگويد در نورانيت چهره و رفتار نرم و مهربانانه
وقتي بخواهيد ! و زيباست اين سخنچه خوب : فتيم؛ سپس اسيد گفتاسالم را دريا

پوشي؛ آن  كني و لباسهاي تميز مي كنيد؟ گفتند غسل مي وارد اين دين شويد چه كار مي
اسيد برخاست و غسل . گزاري آوري و سپس نماز مي گاه كلمة شهادت را به زبان مي

. د نماز خوانكرد و لباسهايش را تميز نمود و شهادت حق را به زبان آورد و دو ركعت
پشت سر من مردي است كه اگر از شما پيروي كند، هيچ كس از : آن گاه به آنها گفت

فرمان او سرپيچي نخواهد كرد و همه در پي او خواهند آمد و من او را كه سعد بن معاذ 
اش را برگرفت و به سوي سعد و  سپس نيزه. فرستم است هم اينك به سوي شما مي

وقتي سعد بن معاذ، . دهم نشسته بودند، بازگشتقومش كه در انجمن مشورتي خود گر
اي متفاوت با آنچه از حضور شما  سوگند به خدا كه اسيد با چهره: گفت اسيد را ديد

چه كار كردي؟ : ر جمع آنان ايستاد سعد به او گفتوقتي اسيد كنا. گردد رفته بود، باز مي
تم و اكنون من اطالع يافتم گفت با آن دو مرد سخن گفتم و در كار آنان هيچ ايرادي نياف

دانند كه او  اند تا او را بكشند؛ چون آنها مي كه بني حارثه به سراغ اسعد بن زراره رفته
  1.خواهند تو را با اين كار تحقير نمايند پسرخاله تو است بنابراين، مي
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سعد در حالي كه از آنچه اسيد در مورد قصد بني حارثه گفت خشمگين شده بود، 
بينيم كه كاري از پيش  مي: ش را به دست گرفت و به اسيد، گفتا خاست، نيزهشتابان بر

اند،  وقتي ديد كه آنها با آرامش نشسته. سپس خود را نزد اسعد و مصعب رساند. اي نبرده
پس . دانست كه هدف اسيد اين بوده كه او را به آنجا بكشاند تا سخنان آن دو را بشنود

سوگند به ! اي ابا امامه:  ايستاد و به اسعد بن زراره گفتواو ناسزاگويان در كنار آن د
ديدي؛ چرا در  بود از من چنين برخوردي نمي خدا اگر خويشاوندي ميان من و تو نمي
زني كه ما خوش نداريم؟ اسعد به مصعب گفته  خانه و كاشانة ما دست به كارهايي مي

ز تو پيروي كند، هيچ كس از بود سوگند به خدا اينك مردي نزد تو آمده است كه اگر ا
نشيني كه  نمي: مصعب به سعد گفت.  برنخواهد تافتخاندان وي از پيروي تو سر

سخنان ما را بشنوي؟ تا اگر چيزي پسنديدي آن را بپذيري و اگر ناخوشايندت بود، به 
اي  سخن منصفانه: سعد گفت. جويي خواهيم نمود دليل ناخشنودي تو، ما از تو كناره

آن گاه مصعب، اسالم را بر او . اش را در زمين فرو برد و نشست س نيزهسپ. گفتي
عرضه كرد و برايش قرآن خواند كه به روايت موسي بن عقبه از ابتداي سوره زخرف 

سوگند به خدا قبل از آنكه : گويند ب و اسعد دربارة او نيز ميمصع. براي او تالوت كرد
سپس سعد به آن دو . را يافتيمنرمش اسالم او سخن بگويد در سيماي نوراني و برخورد 

غسل : كنيد؟ گفتند آييد، چه كار مي رميشويد و به اين دين د وقتي مسلمان مي: گفت
كني؛ سپس شهادت حق را به زبان  كني و خود را پاكيزه و لباسهايت را تميز مي مي
هايش را سعد برخاست و غسل كرد و لباس. گزاري آوري و آن گاه دو ركعت نماز مي مي

تميز نمود و شهادت حق را به زبان آورد و سپس دو ركعت نماز خواند و پس از آن 
. اش را برداشت و در حالي كه اسيد همراه او بود، به ميان جمع خاندانش برگشت نيزه

به خدا سوگند كه سعد با : آيد گفتند دند كه به سوي آنها ميوقتي قومش او را دي
: گردد و چون سعد در ميان آنها ايستاد، گفت يان رفته بود، برمياي غير از آنچه از م چهره

ترين و تو سرور و به: ايد؟ گفتند ميان خود چگونه يافتهمرا در ! اي بني عبداالشهل
پس سخن گفتن من با زنان و مردان شما حرام است تا آن : گفت. ترين ما هستي فرزانه

دا سوگند در پي اين سخن، در ميان قوم و به خ. گاه كه به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد
  .قبيلة بني عبداالشهل هيچ زن و مردي نماند مگر آنكه همه مسلمان شدند
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اسعد و مصعب، راهي منزل سعد شدند و مصعب نزد او اقامت گزيد و مردم را به 
ن هاي انصار باقي نماند مگر اينكه در آ اي از خانه داد تا اينكه هيچ خانه اسالم دعوت مي

كه او ) عمرو بن ثابت بن وقش(مردان و زنان مسلماني وجود داشت به جز اصيرم 
اسالم آوردنش را تا روز جنگ احد به تأخير انداخت و در جنگ احد در حالي كشته 

از اهل : رده بود و پيامبر در مورد او گفتشد كه هنوز يك بار براي خدا سجده نك
ت نموده است كه رسول خدا ابوهريره رواياز » حسن«ابن اسحاق با سند . بهشت است

به من بگوئيد چه كسي در حالي وارد بهشت شد كه يك بار هم نماز نخوانده : فرمودند
  1.اصيرم از بني عبداالشهل: دانستند پاسخ دهند فرمود  بود؟ وقتي نمي

  
  درسها و آموختنيها

ه مسلمان شده بودند،  متمركز به يثرب بود و شش نفري ك� ريزي پيامبر اكرم  برنامه- 1
  .نقش بزرگي در تبليغ و نشر دعوت اسالم در طي اين سال ايفا كردند

اينكه :  عوامل متعددي به انتشار اسالم در مدينه كمك كرد كه برخي عبارتند از - 2
هاي اوس و خزرج را به الفت و مهرباني تبديل نموده بود و  خداوند كينه و عداوت قبيله

بيني نشدند و حق را پذيرفتند و اين خصلت به ويژگيهاي نژادي و  آنها دچار خود بزرگ
:  هيئتي كه از يمن آمده بود فرمود درمورد� گردد؛ چنانكه پيامبر اكرم دودماني آنها برمي

  2».اند ترين دلها هستند، نزد شما آمده ترين و نرم اهل يمن كه داراي مهربان«
اند؛ چراكه نياكانشان از آنجا  نيها مرتبطافراد اوس و خزرج نيز از نظر نژادي با يم

  : گويد قرآن كريم در مورد اينها مي. اند آمده
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و آناني كه قبل از مهاجران در داراالسالم و ايمان جاي گرفتند و جاي پيدا «

دارند ودر دل  كنند، دوست مي كردند، كساني را كه به سوي آنان هجرت مي
كنند و  اي احساس نمي خود نسبت به آنچه كه به مهاجران داده شد، تنگي

دهند؛ اگر چه خودشان نيازمند باشند و هر  ديگران را بر خويشتن ترجيح مي
  ».اند رستگاران كس از حرص و بخل نفس نجات يابد، پس اينان

و خورد يكي ديگر از عواملي كه به انتشار اسالم در مدينه كمك كرد، درگيري و زد 
جنگهاي خونيني همانند جنگ بعاث و . موجود بين دو قبيله بزرگ اوس و خزرج بود

گرفت و اين جنگ، رهبران بزرگ آنها را از ميان برده بود، رهبراني  غيره ميان آنها درمي
كه امثال آنها در مكه و طائف وديگر جاهها سنگهاي نااستواري بر سر راه دعوت به 

يان اوس و خزرج جز رهبران جواني كه براي پذيرفتن حق آماده رفتند و در م شمار مي
بودند ديگر خبري از رهبران گذشته نبود و عالوه بر آن رهبري برجسته و معروف كه 
همه از او اطاعت نمايند و در برابر سخنانش گردن نهند، درميان نبود و از طرفي به دليل 

 كه باعث ائتالف آنها بشود تا زير فرساي بعاث آنان به كسي نياز داشتند جنگ طاقت
بنابراين، جنگ بعاث عاملي بود كه . سايه و پرچم او بتوانند متحد و يكپارچه شوند

 در حالي به مدينه � اي براي ورود پيامبرش قرار داد و پيامبر اكرم خداوند آن را مقدمه
 و يا زخمي شده آمد كه جمع آنها پراكنده شده بود و سران و رؤساي آنان يا مرده بودند

اي براي مسلمان شدن اهل مدينه قرار  بودند؛ پس خداوند جنگ بعاث را به عنوان زمينه
  1.داده بود

يكي ديگر از عوامل انتشار اسالم در مدينه همسايگي اهل مدينه با يهوديان بود؛ 
و چراكه براثر مجاورت با آنها از علم و دانش، هر چند اندك در مورد رسالتهاي آسماني 

خبر پيامبران گذشته برخوردار بودند و آنها در جامعه و در زندگي روزمرة خود به اين 
پرداختند و مانند قريش نبودند كه در كنار آنها كساني از اهل كتاب، سكونت  قضايا مي
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شنيدند كه  اي در مورد رسالتها و وحي الهي چيزي نمي نداشت و جز اخبار پراكنده
يهوديان، همواره اوس و خزرج را تهديد . د مشغول نمايدپيوسته فكرشان را به خو

كردند كه پيامبر آخرالزمان خواهد آمد و زمان بعثت او فرا رسيده است و گمان  مي
او و خزرج را به وسيلة او نابود : گفتند  او اطاعت خواهند كرد و ميبرند كه يهود از مي

با اينكه تعداد اوس و خزرج از ! اند هخواهند كرد؛ همان طور كه قبيلة عاد و ارم نابود شد
  : فرمايد  آنها حكايت كرده است ومي و خداوند اين را از1يهوديها بيشتر بود
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اوس و خزرج مدت زمان زيادي در دوران جاهليت بر يهوديان غالب بودند؛ چون 

منتظر پيامبري : گفتند ميبنابراين، يهوديان . آنها اهل شرك و اينها اهل كتاب بودند
سيده است و با شما كارزار خواهد كرد و مانند قوم عاد و ارم هستند كه زمانش فرا ر
  2.شما را نابود خواهد كرد

خداوند با ارادة ياري رساندن به دين اسالم، شش نفر از اهل مدينه را براي پيامبرش 
آنها . ديدار نمودند و اسالم بر آنها عرضه شد) عقبه مني(برگزيد و آنها با وي در عقبه 

اسالم را پذيرفتند و دانستند كه پيامبري كه يهوديان از آن سخن شادمان شدند و 
 آنها با بازگشت به مدينه پايگاه 3نگاران براساس اعتقاد سيره. گفتند، همين است مي

هاي انصار  اي كه هيچ يك از خانه رسالت اسالم را به آن شهر منتقل گردانيدند؛ به گونه
  4.خدا برقرار بودنماند مگر اينكه در آن وصف و ياد رسول 

 در بيعت عقبه اول دو نفر از افراد طائفة اوس نيز حضور داشتند و اين تحول - 3
مهمي به نفع اسالم بود؛ پس بعد از جنگ خونيني كه در بعاث رخ داد، شش نفر از 

                                                           

 .183، ص الغرباء االولون -1
 .216، ص 1، سيوطي، ج الدر المنثور -2
 .44 – 34، ص 1، ج ابن هشام -3
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خزرج توانستند از حكايت نبردها و كشمكشهاي داخلي فراتر بروند و با خود هفت نفر 
و نفر آنها از طائفة اوس باشند و اين به معني آن بود كه آنها به جديد بياورند كه د

تعهداتي كه جهت از بين بردن شكاف بين دو قبيله و فراهم نمودن زمينه براي ورود 
  .اسالم، بسته بودند، عمل كردند

 تحول جديدي كه نتيجة بيعت عقبه بود، فرستادن مصعب بن عمير به عنوان - 4
آموخت   به مدينه بود كه به مردم، قرآن كريم و مبادي اسالم را مي� نمايندة پيامبر اكرم

و مصعب با حكمت و هوشياري سياسي خود توانست پيروزيهاي بزرگي براي اسالم 
  1.كسب نمايد

 طي يك سال كارهاي بسيار بزرگي انجام داد و �  سفير و نمايندة پيامبر اكرم- 5
آمد و  گ رمز موفقيت او به حساب ميتوفيق الهي و صداقت و اخالص آن دعوتگر بزر

 تفاوت آشكاري دارند و بايد � سفيران دولتهاي مسلمان امروزي با سفيران پيامبر اكرم
توانند از   حاكمان امروزي، سفيران مؤمن، متعهد، پايبند و داراي نبوغ و استعداد را كه مي

  . ر بالد بفرستندسرزمين و دينشان در گفتار و كردار و اخالق حمايت كنند، به ساي
 به عنوان سفير و نماينده توانست محيط مناسبي را براي � مصعب بن عمير- 6

اش آماده نمايد و عالوه بر آن روح بيعت عقبه  انتقال دعوت و دولت اسالم به مقر تازه
  .اولي را در عمل و رفتار كه به معني پايبندي كامل به نظام اسالم بود به نمايش گذاشت

ا، تمام توانايي خود را صرف تربيت و تجهيز نيروهاي اسالمي در  رسول خد- 7
هاي محكمي كه دولت جديد بر آن بنا گرديده بود، از هيچ  مدينه نمود و در ساختن پايه

  2.كوششي دريغ نورزيد
 سازماندهي ايمان در وجود انصاري كه مسلمان شده بودند، كارساز واقع شد و - 8

 �مان قيام دولت جديد فرا رسيده است؛ چنانكه جابرآنها احساس كردند كه اينك ز
تا چه زماني بايد پيامبر خدا «: نمايد ماعي را اين گونه ترسيم مياين سيماي زيبا و اجت

                                                           

 .71، ص التحالف السياسي -1
 .71، ص التحالف السياسي -2
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تنها در ميان كوههاي مكه به گشت و گذار بپردازد و رانده شود و در ترس و هراس 
  1».باشد
ثت به مكه آمد و وضعيت  مصعب اندكي پيش از موسم حج در سال سيزدهم بع- 9

 بازگو نمود و تواناييها، امكانات و فرصتهاي � مسلمانان را در مدينه براي پيامبر اكرم
 رساند و چگونگي رشد اسالم در  �پيش آمده براي مسلمانان را به اطالع پيامبر اكرم

ي مردم براي بيعتي جديد آمادگ: يان كرد و گفتهاي اوس و خزرج را ب  ميان همة دسته
  2.دارند و توانايي حمايت و حفاظت شما را دارند

 در موسم حج سال سيزدهم بعثت جهت تاريخ را تغيير �  ديدار پيامبر اكرم-10
در اين سال هفتاد و اندي نفر از مسلمانان يثرب براي اداي مناسك حج به مكه آمده . داد

تباطاتي برقرار شد و  به صورت پنهاني ار� در آنجا ميان آنها و پيامبر اكرم. بودند
اي نزد عقبه، جايي  سرانجام دوطرف اتفاق كردند كه در روزهاي مياني تشريق، در دره

كه جمره اولي در مِني وجود دارد، گردهم بيايند و نيزاتفاق نمودند كه اين اجتماع كامالً 
  3.مخفيانه و در تاريكي شب انجام گيرد

                                                           

 . همان-1
 .72 همان، ص -2
 .73ن، ص  هما-3



 

  

  

  

  

  

  فصل سوم
  

  بيعت عقبه دوم

  
 حمايت ننمايم كه او  �ما گفتيم تا كي بايد از پيامبر اكرم: گويد  مي �بداهللاجابر بن ع

به درهاي مكه رانده شود و در ترس و هراس زندگي به سر كند بنابراين، هفتاد نفر از 
قوم و قبيلة ما به سوي ايشان حركت نموديم تا اينكه در موسم حج نزد ايشان آمديم و 

  .كرديم كه يكي يكي و دوتا دوتا نزد او برويمما با او در دره عقبه وعده 
. كنيم ما با تو بيعت مي! ااي پيامبر خد: ما آن جا گرد آمديم،آن گاه گفتيمتا اينكه همه 

 من بر اساس فرمانبري و اطاعت در هر حال و براي انفاق در تنگدستي و  با:فرمود
 سخن حق را بگوئيد و از توانگري و امر به معروف و نهي از منكر و اينكه در راه خدا

اي بيم نداشته باشيدو بر اينكه وقتي نزد شما آمدم، مرا ياري  كننده سرزنش هيچ سرزنش
كنيد از من نيز دفاع  دهيد و در مقابل هر آنچه از خود و همسران و فرزندانتان دفاع مي

  .بهشت از آن شما باشد، بيعت كنيد) در مقابل(كنيد تا 
پس ما بلند شديم و با او بيعت نموديم؛ در اين ميان اسعد : دگوي جابربن عبداهللا مي

صبر ! اي اهل يثرب: تر بود، دست ايشان را گرفت و گفت بن زراره، كه از آنها كوچك
ايم و شكم اشترانمان را بر زمين  كنيد ما اين همه مسافت طوالني را طي نكرده

 و هجرت او امروز به سوي ما به ايم كه او پيامبر خداست ايم مگر اينكه دانسته نكوبيده
معني جدايي گزيدن از همة عربها است و كشته شدن بهترين مردان شما و اينكه 

كنيد، پاداش شما  شمشيرها بر شما فرود خواهند آمد؛ اگر بر اين مشكالت بردباري مي
اكنون او را  نزد خداست و اگر از دست دادن جان خودتان ترس و هراسي داريد هم
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اين ! اي سعد: گفتند. ن نزد خداوند معذورتر استد و برويد؛ چراكه عذرتاواگذاري
م كرد و سخنت را تكرار مكن؛ چراكه سوگند به خدا كه اين بيعت را هرگز رها نخواهي

ايشان از ما تعهد . پس ما به سوي رسول خدا برخاستيم«: گفت. آن را نخواهيم شكست
  1».فت كه پاداش شما بهشت استگرفت و شرط گذاشت و در مقابل آن به ما گ

. و اين گونه انصار با پيامبر خدا بر طاعت و ياري كردن و جنگ بيعت كردند
 بن صامت آن را بيعت جنگ ناميده است، اما در روايت كعب بن مالك ةبنابراين، عباد

به قصد حج : گويد او مي.  داشت چنين آمده استانصاري كه در بيعت عقبه دوم شركت
 موعدي براي ديدارمان در �  شديم و چون حج را انجام داديم، پيامبر اكرمروانه مكه

ما اين موضوع را از مشركاني كه . عقبه مني در يكي از شبهاي مياني تشريق مقرر كرد
پس آن شب را در ميان قوم و در كنار بار و بنة خود . همراه ما بودند، پنهان كرديم

نزلگاه خود به سوي محلي كه با پيامبر وعده وقتي يك سوم شب گذشت از م. خوابيديم
داشتيم تا اينكه سرانجام،  آرام گام بر مي» كبك«و مانند . گذاشته بوديم، حركت كرديم

 مرد و دو زن به نامهاي نسيبه بنت كعب و اسماء بنت عمرو، در 73جمعي متشكل از 
 به همراه  �امبر اكرم نشستيم تا اينكه پي� عقبه گردهم آمديم و به انتظار پيامبر اكرم

عباس تا آن روز هنوز بر دين قومش بود، اما مايل بود از كار . عباس بن عبدالمطلب آمد
وقتي . اش باخبر باشد و از ياري و كمك آنان به وي اطمينان خاطر يابد برادرزاده

دانيد  نيك مي«: نشستند، قبل از همه عباس بن عبدالمطلب لب به سخن گشود و گفت
از چه مقام و موقعيتي برخوردار ) بني هاشم( در ميان قوم و قبيلة خود � دكه محم

هدف » .خواهد به مدينه هجرت كند نمايند، اما او مي است و آنان چگونه از او دفاع مي
توانند  خواست از حمايت انصار اطمينان پيدا كند كه اگر آنها نمي عباس اين بود كه مي

 سخن � ا كنند، آن گاه انصار تقاضا كردند كه پيامبر اكرماز او حمايت نمايند، او را ره
  .بخواهد) تعهد و پيمان(بگويد و براي خود و پروردگار خود آنچه دوست دارد از آنها 

كنم تا در مقابل با هر آنچه از زنان و  من با شما بيعت مي:  فرمود� پيامبر اكرم
 بن معرور دست او را گرفت و اءبر. كنيد از من نيز دفاع كنيد فرزندان خود دفاع مي

آري، سوگند به كسي كه تو را به حق فرستاده است، در مقابل آنچه از كيان : گفت
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ما . با ما بيعت كن!  از تو دفاع خواهيم كرد؛ پس اي پيامبر خداكنيم، خويش دفاع مي
قت در اين و. ايم اهل جنگ و نبرد هستيم و از نياكان خود جنگ و نبرد را به ارث برده

اي پيامبر خدا ميان ما و آن مردم «: ن تيهان سخن او را قطع كرد و گفتابوهيثم ب
خواهيد به  شكنيم، آن وقت، شما مي پيمانهايي وجود دارد كه ما آنها را مي) يهوديان(

محض اينكه اين كار را كرديم و آن گاه خداوند تو را پيروز نمود، به ميان قوم خود 
خون  هرگز، ما با شما هم«:  لبخندي زد و فرمود� ؟ پيامبر خدابرگردي و ما را رها كني

سرنوشت هستيم، من از شمايم و شما از من هستيد، با هر كس كه بجنگيد  و هم
  ».كنم جنگم و با هر كس كه از در صلح درآييد، صلح مي مي

دوازده نفر از پيشوايان خود را به عنوان نماينده و سخنگوي خود و : سپس فرمود
نامه را برعهده   و قبيله خود برگزينند تا از جانب آنان مسئوليت اجراي مواد پيمانقوم

آنها دوازده پيشوا از ميان خود برگزيدند كه نه نفراز خزرج و سه نفر از أوس . بگيرند
  .بودند

همان اثنا صداي در . ت تا به منزلگاه خود برگردند از آنان خواس� پيامبر اكرم
:  بن نضله گفتةعباس بن عباد. هشدار دادقريش را  فرياد زد و شيطان را شنيدند كه

خواهي فردا با شميرهاي خود  سوگند به كسي كه تو را به حق برانگيخته است، اگر مي
ما به اين كار امر «:  فرمود�پيامبر. اند حمله خواهيم كرد به كساني كه در مني جمع شده

  .»رگرديدان كاروان و منزلگاه خود بايم؛ به مي نشده
آنها به ميان كاروان و منزلگاه خود برگشتند و فرداي آن روز، گروهي از بزرگان و 

 � سران قريش نزد آنها آمدند و از آنان پرسيدند كه به ما خبر رسيده شما با محمد
افراد مشرك از اوس و خزرج . ايد ايد و او را به هجرت نمودن دعوت داده بيعت كرده

كردند و  ايم و مسلمانها به يكديگر نگاه مي چنين كاري نكردهسوگند خوردند كه ما 
  1.گفتند چيزي نمي
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  درسها و آموختنيها
ها، پيامدها و وضعيت تاريخي خود   اين بيعت بزرگ با شرايط، اوضاع، انگيزه- 1

سرآغاز پيروزيها بود؛ چون اولين حلقة سلسله فتوحات اسالمي بود كه بعد از آن به 
 آمدند و وابسته به آن بودند؛ زيرا پيامبر عهدها و پيمانهايي از صورت تدريجي پيش

آنها كساني بودند كه بيشتر از همه مردم به عهد و . ترين پيشگامان انصار، گرفته بود قوي
نمودند و به دليل وفادار بودن به عهد و  پيمان خود پايبند بودند و از آن حمايت مي

  .ودند، جانها و مالهايشان را فدا نمودندپيماني كه با خدا و پيامبرش بسته ب
پس انگيزه اين بيعت، ايمان آوردن به حق و ياري كردن آن بود و شرايط و اواع اين 
گونه بود كه بايد با قدرتهاي بزرگي كه از همه سو بر آنها يورش خواهند برد، به مبارزه 

اي جنگ و نبرد از ياد و انصار قدر و وزن اين بيعت را در ميدانه. خاستند و نبرد برمي
نبردند و پيامدهاي اين بيعت، رشادتهايي بود كه بيعت كنندگان در جنگ در راه اعالي 

  1.كلمة خدا در برابرمستكبران از خود نشان دادند
 حقيقت ايمان و اثر آن در تربيت انسانها در اين فرماندهان بزرگ تحقق يافت به - 2
 فدا �  و مالهايشان را در راه خدا و پيامبر اكرماي كه آنها آماده شدند تا جانها گونه

نمايند و پاداش آنها در اين دنيا به دست آوردن پول و مقام و فرماندهي و رهبري نبود 
و اين در حالي بود كه آنها در دوران قبل از ظهور اسالم، دهها سال از عمر خويش را 

به راستي كه اثر ايمان . نددر نبرد و كشمكش براي رهبري و فرماندهي سپري كرده بود
جوشد، انسانها بدون چشمداشت به  به خدا و باور به حقيقت دين وقتي در جانها مي

  2.كنند مقام و مال، جانفشاني مي
 در بيعت عقبه بر اين اساس كه در شرايط بسيار دشواري انجام شد و بيانگر - 3
طلبيد، رسول  به مبارزه مياي بود كه نيروهاي شرك را  طلبي خطرناك و دليرانه مبارزه
ريزي دقيق و مهمي بر اصول و مفاد ذيل  آميز بودن بيعت، برنامه  براي موفقيت� خدا

  3.انجام داد
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 پنهاني بودن حركت و منتقل شدن گروه بيعت كنندگان تا اين موضوع افشاء –الف 
 تعداد از گروه مسلمانان كه براي بيعت آمدند، هفتاد مرد و دو زن بودند و اين. نگردد

ميان هيئت پانصد نفري بود كه به مكه آمده بودند بنابراين، حركت يكپارچة هفتاد نفر، 
  .نمود كار را با مشكل مواجه مي

زمان مالقات نيز دومين شب روزهاي تشريق بعد از گذشت يك سوم شب معين 
رفي شد؛ چون در اين وقت مردم در خواب بودند و بر همه جا آرامش حاكم بود و از ط

نيز محل ديدار دره طرف راست، مقرر شد تا كسي كه از خواب به خاطر حاجتي بيدار 
  1.شود، آنها را نبيند مي

 سازمان يافته به سوي موعد  كنندگان به گونه  براي اينكه خروج و حركت بيعت–ب 
مالقات انجام گيرد، براي اين منظور آنها يك نفر و دو نفر به صورت پنهاني و آرام 

  .كردند ت ميحرك
 سري بودن زمان و محل اجتماع كه جز عباس بن عبدالمطلب كه همراه پيامبر –ج 
طالب نيز   و علي بن ابي2 آمده بود تا از حمايت و ياري انصار اطمينان خاطر يابد�اكرم

كه به عنوان نگهبان مسلمانان در گردنة دره نشسته بود و ابوبكر كه او نيز مراقب بود، 
 و به گروه بيعت كننده دستور داده شد كه صدايشان را بلند نكنند و 3شتكسي خبر ندا

سخن را طوالني ننمايند كه مبادا جاسوسي صداي آنها را بشنود و يا حركتشان را كنترل 
  4.نمايد
 مسلمانان حتي بعد از آنكه شيطان از امر بيعت پرده برداشت، به پنهان كاري –د 

 را دستور داد تا به ميان كاروان و منزلگاه خود بازگردند و  آنها� ادامه دادند؛ پس پيامبر
همچنين پيامبر پيشنهاد رويارويي مسلحانه را كه هنوز شرايط آن . هيچ سخني نگويند

مهيا نبود، نپذيرفت و هنگامي كه قريش براي تحقيق خبر آمدند، مسلمانها با اختيار 
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ا از موضوع مورد بحث دور كردن سكوت و يا با مطرح نمودن سخني ديگر، آنها ر
  1.نمودند
الحجه است كه فرداي   انتخاب آخرين شب از شبهاي حج كه شب سيزدهم ذي-  ه

گردند به اين دليل بود تا قريش در  هاي خود برمي آن روز حجاج به سوي سرزمين
  2.صورت اطالع يافتن، فرصت اعتراض و تعويق آن را نداشته باشند

را ن واضح و صريح بود كه هيچ گونه تساهل و سستي  مفاد پنجگانة بيعت چنا- 4
سمع و طاعت درهر حال؛ انفاق در تنگدستي و : پذيرفت كه عبارت بودند از نمي

توانگري؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ به پا خاستن در راه خدا بدون آنكه سرزنش 
 حمايت از وي در اي آنها را باز دارد و همچنين ياري نمودن پيامبر و كننده هيچ سرزنش

  3.هر حال
سوگند به كسي كه تو را :  بن معرور، بالفاصله پذيرفت وگفت رهبر انصار، براء- 5

كنيم از تو نيز دفاع خواهيم  به حق برانگيخته است، در مقابل آنچه از كيان خود دفاع مي
ن به خدا سوگند كه ما اهل جنگ هستيم و نياكان ما نيز چني. كرد؛ پس با ما بيعت كن

  4.ايم اند و ما جنگجويي را از آنها به ارث برده بوده
دانم شما با  من نظري دارم، نمي: اه قومش از يثرب آمد به آنها گفتبراء وقتي به همر

نظر من اين است كه : نظرت چيست؟ گفت:  موافق هستيد يا خير؟ قومش گفتندمن
به خدا سوگند : نها گفتند آنكنم و رو به آن نماز بخوانم) كعبه(پشت به اين ساختمان 

تنها اطالعاتي كه از پيامبر در اين مورد به ما رسيده است، اين است كه او به سوي شام 
پس آنها هنگامي كه . خواهيم با او مخالفت كنيم گزارد و ما نمي نماز مي) بيت المقدس(

ه نماز خواندند و براء به سوي كعب المقدس نماز مي رسيد رو به بيت وقت نماز فرا مي
خواند و اين كار را همچنان ادامه داد تا اينكه به مكه رسيدند؛ سپس آنها با پيامبر خدا  مي

 �پيامبر اكرم. در حالي كه او و عمويش در مسجدالحرام نشسته بودند مالقات كردند
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اين براء بن معرور سردار . بله: شناسي؟ گفت آيا اين دو مرد را مي:  را پرسيد� عباس
: همان شاعر؟ گفت:  گفت� پيامبر اكرم. اشد و اين كعب بن مالك استب قومش مي

پيامبر . بله، سپس براء براي پيامبر داستان نماز خواندنش به سوي كعبه را حكايت كرد
. 1اي قرار دارم كه اگر تو بر آن شكيبايي نمايي، بهتر است من بر قبله:  فرمود� اكرم

خواند و هنگامي كه   بازگشت و رو به شام نماز ميپس براء به قبله پيامبر: گويد كعب مي
او . اش دستور داد تا چهرة او را به سوي كعبه برگردانند مرگ براء فرا رسيد به خانواده

 به مدينه درگذشت و وصيت نمود � در ماه صفر يعني يك ماه قبل از آمدن پيامبر اكرم
اش را به پيامبر دادند، آن   داراييوقتي يك سوم. كه يك سوم دارايي او را به پيامبر بدهند

ضمناً براء اولين كسي است .  آن را پذيرفت؛ سپس به فرزند براء برگردانيد� حضرت
  2.اش وصيت كرد كه به يك سوم دارايي

  : اين داستان بيانگر چند موضوع است
 پايبندي مسلمانها به رفتار و دستورهاي پيامبرشان و نپذيرفتن هرگونه پيشنهادي - 1
 مخالف با دستور و رفتار او باشد و اين از اولويتهاي آگاهي و بينش در دين خداست كه

  .كه در زندگي آنها جايگاه زيادي است با آنكه هنوز در اول راه قرار داشتند
 فقط رسول خدا سرور و حاكم است و احترام و جايگاه هر انسان به ميزان –ب 

 و اين گونه سنتهاي جاهلي به تدريج از ميان پايبندي او به دستورات پيامبر بستگي دارد
رفت تا ارزشهاي ايماني جايگزين آنها شوند؛ زيرا فقط ارزشهاي ايماني معيار واقعي  مي

  3.توان براساس آنها مردم را ارزيابي نمود و حقيقي هستند كه مي
 ما:  گفت�  سخنان ابوهيثم بن تيهان صريح و شفاف بود؛ چنانكه به پيامبر اكرم- 6

شكنيم آن وقت، شما  ايم كه آن را مي با آن مردم، يهوديان، عهد و پيمانهايي بسته
خواهيد به محض اينكه اين كار را كرديم و آن گاه خداوند شما را پيروز گردانيد، به  مي

هرگز، ما با شما هم «: رها كني؟ پيامبر لبخندي زد و گفتسوي قومت برگردي و ما را 
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با هركس كه بجنگيد، .  من از شمايم و شما از منيدخون و هم سرنوشت هستيم
  ».كنم جنگم وبا هر كس كه از در صلح درآييد، صلح مي مي

اين اعتراض بيانگر آزادي وااليي است كه خداوند آن را به وسيلة اسالم به مسلمانها 
و پاسخ سرور انسانها نيز مهم و پرمعني بود كه خود را بخشي از انصار . 1ارزاني داشت

  2.و انصار را جزئي از خود قرار داد
  : نمايندگان درسهاي مهمي نهفته است در شيوة انتخاب - 7

 اقدام به انتخاب نمايندگان ننمود؛ بلكه روش انتخاب را �  پيامبر اكرم–الف 
پس . برعهدة بيعت كنندگان گذاشت؛ چون اينها مسئوالن و نمايندگان آنها خواهند بود

 و نمايندة خود را انتخاب نمايند و اين امر براساس شورا و بهتر است خودشان مسئول
رايزني انجام گرفت و هدف رسول خدا اين بود كه آنها به صورت عملي و با انتخاب 

  .پيشوايان و سران خود شورا را تجربه نمايند
افرادي كه در بيعت حضور داشتند، بيشتر از :  رعايت مسائل نسبي در انتخاب–ب 

ودند و خزرجيها سه برابر افراد قبيله اوس يا بيشتر از آن حضور داشتند قبيلة خزرج ب
  3.بنابراين سه نفر از اوس ونُه نفر از خزرج انتخاب گرديد

 پيشوايان منتخب را مشرف و ناظر بر حركت دعوت در يثرب �  پيامبر اكرم–ج 
به فرهنگ قرار داد كه در نتيجه آن، اسالم در آنجا قوت گرفت و تعداد كساني كه 

بدين صورت شخصيت جديد آنان تثبيت گرديد كه خود . اسالمي گرويدند، زياد شدند
  4.توانند امور خود را به دست گيرند و حاميان و ناشران اسالم گردند مي
 و انصار مقرر شد، اطالع �  رهبران مكه از مفاد قراردادي كه بين پيامبر اكرم- 8

وه را گرفتند و سعد بن عباده و منذر بن عمرو را كه هر يافتند بنابراين، آنها سراغ اين گر
بودند دريافتند، اما منذر توانست با آنها مقابله كند و ) منتخب در بيعت(دو از پيشوايان 

اجازه ندهد او را به اسارت در آورند، ولي سعد بن عباده را دستگير كردند و دستهايش 
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آنها دست در . سعد داراي موهاي انبوهي بود. را به گردنش بستند و او را به مكه آوردند
 زدند، سرانجام سعد و كتكش مي. 1كشاندند موهاي او انداخته و به سوي مكه مي

توانست به وسيلة حارث بن حرب بن اميه و جبير بن مطعم خود را از دست قريش 
 داد و بدين صورت رسوم و برهاند؛ چون او بازرگانان اينها را در شهر خود پناه مي

سنتهاي جاهلي باعث نجات او شدند و شمشيري از طرف مسلمانان براي نجات او به 
اند و حتي توانايي  دانست كه مسلمانها در مكه طرد شده البته سعد مي. حركت در نيامد

 و در مورد اين واقعه اولين شعر در هجرت كه دو بيت است 2حمايت خود را ندارند
  : ه شد كه گفت سرودتوسط ضرار بن خطاب بن مرداس
  تداركت سعداً عنوة فاخذته

 

  و كان شفاء لو تداركت منذراً 
 

 ».يافتم به زور به سعد دست يافتم واو را گرفتم و خوب بود اگر به منذر هم دست مي«
  ولو نلته ظلّت هناك جراحه 

 

  و كان حرياً ان يهان و يهدرا 
 

 سزاوار اين بود كه توهين شود و ريختم و او رسيد، خونش را مي و اگر دستم به او مي«
 ».خونش ريخته شود
 آماده و در انتظار بود بنابراين، با چند بيت شعر كه كاروانيان براي  �حسان بن ثابت
  .كردند، پاسخ او را داد يكديگر نقل مي

سوگند به كسي كه : اب عباس بن عباده بن نضله كه گفت پاسخ رسول اهللا در جو- 9
ه است اگر اجازه بدهي، فردا با شمشيرهاي خود بر اهل مني تو را به حق فرستاد

ايم؛ بلكه به ميان كاروان و  ما به اين امر نشده:  فرمود� شويم و پيامبر اكرم ور مي حمله
منزلگاه خود برگرديد، درس و تربيتي مهم است كه بيانگر اين مطلب است كه دفاع از 

جتهاد و نظر پيروان اين دين واگذار نشده اسالم و تعامل و برخورد با دشمنان دين به ا
گيرد،  آميز او صورت مي است؛ بلكه دفاع از دين طبق دستورات خدا و قوانين حكمت

اما بعد از اينكه جهاد مشروع قرار داده شد و حكم آن از سوي خدا صادر گرديد، اقدام 
  3.نشيني، به نظر مجتهدان واگذار شده است به جهاد و يا عقب
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ترباشد موفقيت در كارهاي مهم بيشتر  ريزي سياسي قوي ت هرچند برنامهطبيعي اس
آميز بودن آنها را تضمين  ها از دشمن، موفقيت ها و برنامه خواهد بود و پنهان داشتن نقشه

  1».به ميان كاروان و منزلگاه خود برگرديد«: ايد؛ از اين رو فرمودنم مي
 بود كه دستش را در دست آنها  با مردان اين گونه�  بيعت پيامبر اكرم-10
گذاشت و اما دو زني كه در اين بيعت حضور داشتند، فقط با زبان از آنها بيعت  مي
اي دست نداده است و هيچ يك از  گرفت و هرگز رسول خدا با زن بيگانه مي

در ) ام عماره(نسيبه دختر كعب . كنندگان نسبت به مفاد بيعت تخلف نورزيدند بيعت
. الي كه دوازده زخم بر بدنش بود، همراه ساير زخميان نقش زمين شدجنگ احد در ح

او همراه شوهرش، زيد بن عاصم ابن كعب، به ميدان نبرد آمده بود و مشكي پر از آب 
هنگامي كه مسلمانان شكست خوردند، به . داد به دوش داشت و مسلمانها را آب مي

 دفاع � شمشير از پيامبر اكرمجنگيد و با  سمت پيامبر رفت و به طور مستقيم مي
بنابراين، زخمهاي عميقي بر بدنش وارد شد و در بيعت رضوان نيز حضور . نمود مي

 و اين 3مسليمة كذاب پسر او را قطعه قطعه كرد، اما او سست و ضعيف نشد. 2داشت
زن بزرگ در جنگهاي رده و در نبرد يمامه همراه خالد بن وليد شركت داشتند و چنان 

 و اما اسماء دختر 4 كه دستش قطع شد و دوازده زخم بر بدنش بر جاي ماندجنگيد
  5.اش بوده است اند او مادر معاذ بن جبل و يا عمه گفته. سلمه بود عمرو، از قبيلة بني

 با بررسي سيرة آن دسته از انصار كه در بيعت عقبه دوم حضور داشتند به اين -11
 و يا بعد � ن هفتاد و سه نفر، در زمان پيامبر اكرمرسيم كه تقريباً يك سوم اي نتيجه مي

  �ها در كنار پيامبر اكرم از ايشان شهيد شدند و اكثر آنها در همه جنگها و صحنه
اند و هفتاد نفر از آنها در جنگ بدر حضور داشتند؛ بدين صورت انصار،  حضور داشته

برخي به شهادت . ن دادنددر پيماني كه با خدا و پيامبرش بستند صداقت و وفاداري نشا
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رسيدند و به ديدار پروردگارشان شتافتند و برخي زنده ماندند تا اينكه در رهبري دولت 
 مشاركت جويند � مسلمان سهيم باشند و در رخداهاي بزرگ بعد از وفات پيامبر اكرم
انسانهاي مؤمني كه . و تشكيل و برپايي دولت اسالمي توسط آنان صورت گرفت

نمايند تا در مقابل، بهشت نصيبشان  گيرند و همه چيز خود را فدا مي  نميبخشند و مي
واقعاً تاريخ از اينكه در زمان ديگري، چه قبالً و چه بعداً، نمونة چنين افرادي را . شود

  1.ارائه بدهد، قاصر است
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  فصل چهارم
  

  هجرت به مدينه

  
  آمادگي براي هجرت

نمود و  بايست مقدمات هجرت را فراهم مي دينه مي قبل از هجرت به م� پيامبر اكرم
خداوند چنين خواسته بود و كارها را خودش . نمود ريزي خاصي را اتخاذ مي برنامه

يكي آماده كردن افرادي براي : سازي در دو جهت بود  اين آمادگي و زمينه. داد ترتيب مي
  .هجرت و دوم آماده كردن جاي مناسب براي هجرت

  
  ن مهاجران آماده كرد-1

هجرت تفريح و سفري سرگرم كننده نبود؛ بلكه به معني ترك گفتن وطن و خانواده و 
هجرت يعني ترك نمودن تمامي امكانات اجتماعي و . خداحافظي با تمام پيوندها بود

رفاهي، ترك سرزمين و اهل و عيال، ترك اموال و دوستان و حتي امكانات ارتزاق براي 
براين، به تالش و كوشش بزرگي نياز داشت تا اينكه سرانجام بنا. برپايي عقيده بود

از جمله اسبابي كه آنها را آمادة هجرت . مهاجران كامالً قانع شدند كه هجرت نمايند
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد  مينمود
  . تربيت عميق ايماني كه در صفحات گذشته از آن سخن گفتيم-
رسيد تا جايي كه كامالً به اين نتيجه رسيدند كه در   ستم و آزاري كه به مؤمنين مي-

  .ميحطي مشترك قادر به زندگي با كافران نيستند
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 آيات مكي مسلمانان را به هجرت تشويق نمود و توجه مسلمانان را به اين امر -
  : فرمايد  و پهناور است؛ چنانكه ميجلب نمود كه سرزمين خدا وسيع

� ö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 33 33 ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ®® ®®ûûûû uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 

55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm �   )10 ،زمر(  
براي كساني كه در اين ) و. (بگو اي بندگان مؤمن من، از پروردگارتان بترسيد«
. است و زمين خدا وسيع است) درنظر گرفته شده(اند، نيكي  يا نيكي كردهدن

  ».كنند حساب دريافت مي همانا صابران مزدشان را بي
سپس سورة كهف نازل گرديد و از جواناني كه به پرودرگارشان ايمان آورده بودند و 

ي از از شهرشان به آن غار پناه برده بودند، سخن گفت و بدين صورت تصويري عمل
 شكل گرفت كه از ترك خانواده و وطن � ايمان در اذهان اصحاب و ياران پيامبر اكرم

سپس آيات صريحي در سوره نحل نازل شد كه به صراحت از . گفت در راه عقيده سخن مي
  : فرمايد گفت؛ چنانكه خداوند مي ميهجرت سخن 

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss sswwww ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ tt tt7777 ãã ããΨΨΨΨ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm (( (( ãã ãã���� ôô ôô____ VV VV{{{{ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### çç çç$$$$ tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )42 – 41 ،نحل(  
و كساني كه بعد از اينكه مورد ظلم قرار گرفته بودند، به خاطر خدا هجرت «

دهيم و پاداش آخرت به مراتب  آنان را در دنيا در جاي نيكي اسكان ميكردند، 
اينان كساني هستند كه صبر را پيشه كردند و بر . تر است، اگر بدانند بزرگ

  ».پروردگارشان توكل نمودند
  :نمايد يگر اين مفهوم را تأكيد ميو در قسمت پاياني سوره باري د

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF èè èèùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )110 ،نحل(   � ‘‘‘‘§§
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سپس پروردگارت براي كساني كه مورد شكنجه قرار گرفتند و بعد از آن «
هجرت نمودند و جهاد كردند و صبر نمودند، داراي مغفرت و مرحمت بسياري 

  ».است
انكه هجرت به حبشه نيز تمريني عملي براي ترك خانواده و وطن تلقي چن
  1.گرديد مي

  
  سازي در يثرب  زمينه-2

رسول خدا بعد از اعالم آمادگي انصار مبني بر اعالم حمايت از ايشان و ياري مهاجران 
دستور هجرت را صادر نفرمود؛ بلكه دو سال بعداز آشنايي با دستة اول انصار و مسلمان 

ن آنها كار هجرت را آغاز نمود و دستور هجرت بعداز اعزام مصعب به مدينه و شد
فراهم نمودن زمينه هجرت، شكل گرفت، تا جائي كه انصار مصرانه خواهان هجرت 
رسول خدا به يثرب شدند و از گفتگوهائي كه بين انصار و رسول خدا در بيعت عقبة 

آنها براي هجرت رسول خدا به ديارشان  توان به ميزان شيفتگي  دوم رد و بدل شد، مي
حتي آنها آمادگي خود را براي حمله عليه كساني كه رسول خدا را در سرزمين . پي برد

  .مِني مورد آزار قرار داده بودند، اظهار نمودند، اما رسول خدا نپذيرفت
بدين صورت يثرب آمادگي الزم را براي پذيرش مهاجران و تحمل پيامدهاي ناگوار 

  .يدا كرده بودآن پ
  

  هاي سورة عنكبوت تأمالتي در برخي از آيه
بيشتر . هايي است كه در دوران مكي نازل شده است سورة عنكبوت از آخرين سوره

مضامين اين سوره در مورد سنت الهي در دعوتها است كه همان گرفتار شدن به 
  : فرمايد باشد؛ چنانكه خداوند مي يمشكالت و آزمونها م

� $$ $$ΟΟΟΟ !! !!9999#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm rr rr&&&& ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu$$$$ øø øøIIII ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttFFFF øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( (( ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ nn nn==== ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ 

                                                           

  .118، صالح الشامي، ص السيرة النبويه تربية امة و بناء دوله -1
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££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& || ||==== ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& 

$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777 óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† �   ) 4 - 1: عنكبوت(  
شوند،  ايم، رها كرده مي ما ايمان آورده: اند همين كه گفتند ردم گمان بردهآيا م«

همانا ما آنهايي را كه قبل از ايشان . اند در حالي كه مورد آزمايش قرار داده نشده
آيا . ان را از دروغگويان بشناسدگوي پس خدا بايد راست. ايم اند آزموده بوده

گيرند؟  اند كه بر ما پيشي مي شوند، گمان كرده كساني كه مرتكب اعمال بد مي
  ».كنند چه بد قضاوت مي

  : نمايد كه عبارتند از  خود جلب ميدر سوره عنكبوت سه چيز توجه انسان را به
كه مسلمانها در گيرد   سخن از منافقان به ميان آمده است و نفاق وقتي صورت مي- 1

آن گاه بعضي از مردم به خاطر ترس از اينكه منافع آنها از دست . جامعه مغلوب باشند
دارند در حالي كه جامعة  آورند، ولي در باطن كفر را پنهان مي رود به ظاهر اسالم مي مي

اي جاهلي بود و مشركان بر آن سيطره و قدرت داشتند و حاكميت از آن  مكه، جامعه
  : اسبتي دارد كه خداوند فرموده استد؛ پس سخن از منافقان در اين سوره چه منآنها بو

�  yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ££ ££ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �   
  )11 ،عنكبوت(  

  ».تا خداوند، مؤمنان را بشناسد و همچنين منافقان را بشناسد«
ا بايد گفت مؤمنان چنان اميدوار بودند كه با وجود اينكه اين سوره مكي است، ام

ديدند يا اينكه اين آيه ، مدني است كه در سورة مكي  پيروزي خود را بسيار نزديك مي
گنجانده شده است؛ چراكه هنوز وقت نفاق فرا نرسيده بود آن گونه كه برخي از مفسران 

  1.اند اند، از اين رو اين آيه را مدني قرار داده گفته
د دستور داد كه با اهل كتاب به بهترين شيوه مجادله كنيد گويا آنها را براي  خداون- 2

مرحلة بعدي كه قرار بود مسلمانان با اهل كتاب در محيطي مشترك زندگي بكنند، آماده 

                                                           

عالمتگذاري كرده ) م( در اين مورد به عملكرد محمد فواد عبدالباقي در المعجم المفهرس كه آيه را با عالمت -1
 اختالف علما را در مورد اين آيه بيان كرده است، ج هاي مدني است و قرطبي، است، بنگريد و اين عالمت آيه

 .323، ص 13
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پس آنها نبايد سختي و تندروي را آغاز نمايند، لذا خداوند آنها را راهنمايي و . كرد مي
  : يدفرما مينمايد و  گوشزد مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �   )47 – 46 ،عنكبوت(  
مگر با كساني از آنان كه ظلم . با اهل كتاب جز به روش احسن مجادله نكنيد«

ايم به آنچه به سوي ما نازل شد و به آنچه به  اند و بگوئيد ما ايمان آورده كرده
سوي شما نازل گرديده است و خداي ما و خداي شما يكي است و ما 

  ».مسلمانيم
سرزمين پهناور خدا؛ چراكه بعد از بيعت عقبة  آماده كردن افراد براي هجرت در - 3

از اين رو سوره عنكبوت نازل شد . اول، مدينه آمادگي پذيرش مهاجران مؤمن را داشت
خورد وتصريح شده بود كه  و در آن اشارات واضحي در مورد هجرت به چشم مي
  1.باشد خداوند ضامن روزي بندگانش در هر جا و هر زمان مي

   :فرمايد چنانكه مي

� yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ×× ××ππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  
  )56، عنكبوت(  

زمين من گسترده و وسيع ) بدانيد كه(ايد،  آناني كه ايمان آورده! اي بندگان من«
  ».است؛ پس فقط مرا بپرستيد

براي هجرت تشويق نمايد؛ اين آيه كريمه نازل شد تا مؤمناني را كه در مكه بودند، 
چون باقي ماندن در سرزمين كافران كه عرصه را بر مؤمنان تنگ كرده بودند، درست 
نبود از اين رو بايد عبادت خدا را در زمين خدا و در كنار بندگان صالحش جستجو 

كردند؛ يعني، اگر شما براي اظهار ايمان خود در مضيقه قرار داريد، پس به مدينه  مي
يد؛ چون شرايط حاكم در مدينه براي اظهار توحيد آماده و زمينه، مساعد هجرت كن
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؛ سپس خداوند خاطر نشان ساخت كه رزق و روزي، مختص سرزمين خاصي 1است
رسد؛  نيست؛ بلكه رزق الهي به بندگانش در هر جا و در هر شرايطي كه باشند، مي

نابراين، خداوند ب. 2ديدندچنانكه مهاجران از روزي بيشتر و خوشايندتري برخوردار گر
  : فرمايد متعال مي

�  ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr(((( ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ −− −−//// !! !!#### yy yyŠŠŠŠ �� ��ωωωω ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )60 ،عنكبوت(   � ####$$
خدا . حمل كنند) با خود(توانند روزي خود را  چه بسيارند جنبندگاني كه نمي«

  ». شما است و او بس شنوا و آگاه استرسان آنها و روزي
  : فرمايد همچنين مي

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? �   )57 ،عنكبوت(  
  ».تلخي و سختي مرگ را هر نفسي خواهد چشيد«

شويد كه در آن جا سزا و جزا داده  يعني شما با مردن به مكاني انتقال داده مي
اي ندارد جز اينكه براي آن روز   و هر كس كه سرانجامي چنين دارد، چارهشويد مي

 و 3شدن چنين روزي آماده نمايد اي بردارد وبا تالش و كوشش خود را براي مهيا توشه
اين نوعي تشويق براي هجرت بود؛ چراكه وقتي انسان به مردن يقين داشته باشد جدايي 

  4.ودو ترك گفتن وطن براي او آسان خواهد ب
يعني هر كجا شما باشيد، مرگ شما را فراخواهد : گويد ابن كثير دربارة اين آيه مي

گرفت؛ پس در طاعت الهي به سر ببريد و در جايي باشيد كه خدا شما را دستور داده 
اين برايتان بهتر است و مرگ حتماً خواهد آمد و راه گريزي از آن وجود ندارد و . است
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 سوي خدا خواهد بود و هر كس فرمانبردار باشد، به او بهترين بعداز مردن، بازگشت به
  : فرمايد  داد بنابراين، خداوند ميدهد و پاداش او را به تمام و كمال خواهد پاداش را مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss sswwww ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ tt tt6666 ãã ããΖΖΖΖ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù tt tt���� ää ääîîîî ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuηηηη ÏÏ ÏÏGGGG øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )59 – 58 ،عنكبوت(  
كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند، ايشان را در كاخهاي «

. آنها رودبارها روان استكاخهايي كه در زير . دهيم عظيم بهشت جاي مي
كنند، چه پاداش  برند، پاداش آنان كه براي خدا كار مي  در آن به سر مي جاودانه

  ».خوبي است آنان كه صبر نمودند و بر پروردگارشان توكل كردند
يعني بر دينشان بردباري ورزيدند؛ به سوي خدا هجرت كردند و به مصاف دشمنان 

دان براي رضاي خدا و به اميد پاداش الهي و تصديق رفتند و از خانواده و خويشاون
  1.وعده خدا جدا شدند و آنها در همة اين كارها بر كسي جز خدا توكل نكردند

  
  مهاجران پيشتاز

 بر اسالم و دفاع از � هاي نور از اهالي يثرب با پيامبر اكرم وقتي پيشگامان خير ودسته
بر اذيت و آزار مسلمانان شدت آن بيعت كردند، مشركان مكه به خشم آمدند و 

 مسلمانها را اجازه داد تا به مدينه هجرت نمايند � در اين هنگام پيامبر اكرم. بخشيدند
و منظور از هجرت، اقامة دولت اسالمي براي برعهده گرفتن دعوت بود تا در راه آن 

  2.اي باقي نماند و دين، فقط از آن خدا باشد جهاد نمايد و هيچ فتنه
: گويد مي) رض(ه بود، چنانكه عايشهجرت به مدينه از جانب خدا نازل شددستور ه

 رفتند، او خوشحال بود كه خداوند برايش � وقتي اين هفتاد نفر از نزد پيامبر اكرم«
  ».كردند حاميان و قومي مقرر كرد كه اهل جنگ و لشكر بودند و او را ياري مي
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 آزار بيشتري از جانب مشركان مسلمانها بعد از بيعت عقبة دوم مورد اذيت و
بنابراين، اصحاب و ياران . كنند دانستند كه آنها هجرت مي قرارگرفتند؛ چون مشركان مي

پيامبر خدا از وضعيت موجود به تنگ آمدند و نزد ايشان شكايت بردند و از ايشان 
در كنيد،  من سرزميني را كه بدانجا هجرت مي«: پيامبر فرمود . اجازة هجرت خواستند

زار در ميان دو منطقه سنگالخ واگر سرزمين  سرزميني بود باير و شوره. خواب ديدم
سپس چند روزي درنگ نمود و » .گفتم همان است بود مي داراي نخل خرما مي» سراه«

كنيد به من  سرزميني كه بدانجا بايد هجرت مي«:  شادمان به نزد يارانش آمد و گفتبعد
خواهد به آن جا برود، در پي تدارك  هر كس ميگفته شد و آن يثرب است؛ پس 

آمدند  از آن پس مردم با هماهنگي و به صورت پنهاني از مكه بيرون مي» .مهاجرت باشد
 كه به مدينه آمد � شدند و اولين كسي از اصحاب پيامبر اكرم و رهسپار يثرب مي

ليلي بنت ابي ابوسلمه بن عبداالسد بود؛ پس از او عامر بن ربيعه به همراه همسرش 
پس از آن ياران . بنابراين ليلي اولين زن شوهرداري بود كه به مدينه آمد. خيثمه آمد
آنها نزد انصار اقامت گزيدند و انصار هم آنان .  يكي پس از ديگري آمدند� پيامبر اكرم

سالم، موالي . را در منازل خود جاي دادند و آنان را ياري و با آنها همدردي نمود
با شروع . ه، در محلة قبا قبل از اينكه پيامبر تشريف بياورد، امام مهاجران بودابوحذيف

هجرت مسلمانها به مدينه، قريش بر آنها خشم گرفتند و به مبارزه با جوانانشان پرداختند 
 �گروهي از انصار در بيعت ديگري با پيامبر اكرم. نمودند و با آنان با خشونت رفتار مي

هنگامي كه اولين دستة مهاجران به قبا رسيد، . به مدينه بازگشتندبيعت نمودند و سپس 
 به مكه رفتند تا همراه مسلمانان مكي به مدينه برگردند؛ پس آنها � آنها نزد پيامبر اكرم

ذكوان بن عبد قيس؛ عقبه بن : اين گروه عبارت بودند از.  انصارهم مهاجر بودند و هم
بيشتر مسلمانها به مدينه . له و زياد بن لبيدوهب بن كلده؛ عباس بن عباده ابن نض
 دشمنان  فتنه و ابوبكر و علي و افرادي كه درمهاجرت نمودند و در مكه كسي جز پيامبر

  1. شده بودند يا بيمار بودند و يا توانايي بيرون رفتن را نداشتند باقي نمانده بودگرفتار
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  در هجرتهاي قريش در مبارزه با مهاجران و مظاهر شكوه  شيوه
رهبران قريش تمام توانايي خود را براي جلوگيري از هجرت آن دسته از مسلمانها كه 

هاي  تاكنون موفق به هجرت نشده بودند به كار گرفتند و قريش براي اين كار از شيوه
  : ستفاده كردند كه برخي عبارتند ازمتعددي ا

  
   جداكردن شوهر از همسر و فرزندانش-1

ود و اميه در مورد شگفتيهاي ايمان و قوت يقين در هجرت خ بيام سلمه هند بنت ا
هنگامي كه ابوسلمه تصميم گرفت به مدينه برود، «: گويد همسرش ابوسلمه چنين مي

شترش را براي من آماده كرد و سپس مرا بر آن سوار كرد و فرزندم سلمه بن ابي سلمه 
وقتي مردان بني .  شترش بودرا نيز در آغوشم گذاشت و ما به راه افتاديم، او جلوي

در مورد : را ديدند، به سوي او آمدند گفتندمغيره بن عبداهللا ابن عمرو بن مخزوم او 
جان خودت ما حريف تو نشديم كه آن را برايت حفظ كنيم، اما در مورد اين زن كه 

 آنها مهار شتر را از دست او: گويد كني؟ ام سلمه مي  چه فكر ميازخويشاوندان ماست،
  .گرفتند و مرا از وي جدا كردند

سوگند به خدا ما فرزند خود : دان ابوسلمه خشمگين شدند و گفتندسپس خويشاون
  .كنيد گيريد و جدا مي گذاريم، وقتي كه شما او را از شوهرش مي را نزد آن زن نمي
بر سر بردن بچه كشمكش كردند و باالخره بني عبداالسد دست : گويد ام سلمه مي

مغيره مرا نزد خود نگاه   دست آنان خالص كردند و او را با خود بردند و بنيوي را از
  .داشتند و شوهرم ابوسلمه به مدينه هجرت كرد

من . بدين صورت ميان من و همسر و فرزندم جدايي انداخته شد: گويد ام سلمه مي
 نشستم و تا غروب آمدم و در سرزمين پر از شن و هموار مي هرروز صبح بيرون مي

تا يك سال و يا نزديك به يك سال اين جريان ادامه داشت تا اينكه . كردم گريه مي
من وقتي حالت مرا ديد، بر . روزي يكي از عموزادگانم از افراد مغيره از كنارم گذشت

دهيد كه برود؟ چرا او  چرا به اين زن بيچاره اجازه نمي: ترحم نمود و به بني مغيره گفت
  ايد؟ جدا كردهرا از شوهر و فرزندش 
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. خواهي، به شوهر خود ملحق شو اگر مي: بني مغيره به من گفتند: گويد ام سلمه مي
من شترم را آماده كردم و فرزندم را . بني عبداالسدنيز فرزندم را به من برگرداندند

برداشتم و در آغوشم گذاشتم؛ سپس به قصد پيوستن به شوهرم در حالي كه هيچ كس 
  .ر مدينه شدمهمراهم نبود رهسپا

روم تا اينكه به  كنم و همراه او مي با خودم گفتم هركس را ببينم به او اعتماد مي
. وقتي به تنعيم رسيدم، عثمان بن طلحه از افراد قبيله بني عبدالدار را ديدم. شوهرم برسم

  .روي اميه؟ كجا مي اي دختر ابي: او به من گفت 
  .مخواهم نزد شوهرم در مدينه برو مي: گفتم
  كسي همراهت نيست؟: گفت
  .به خدا سوگند فقط خدا و اين پسر كوچكم همراهم هستند: گفتم
  .گذارم به خدا سوگند كه تو را تنها نمي: گفت

به خدا سوگند كه با هيچ مردي بهتر از . سپس او مهار شتر را گرفت و حركت كرد
خواباند و سپس از   ميرسيد، شتر را او وقتي به محل استراحتي مي. او همراه نشده بودم

برد و به درختي  تر مي آمدم؛ آن گاه شتر را آن طرف شد تا اينكه پايين مي من دور مي
رسيد، به  كشيد و چون زمان حركت فرا مي بست ودور از ما زير درختي دراز مي مي

شد  گذاشت و از من دور مي اش را بر آن مي رفت و جهاز شتر و بار و بنه سوي شترم مي
گرفتم، مهار شتر را  شدم و بر شترم قرار مي وقتي سوار مي. گفت سوار شو و مي
وقتي به قرية بني عمرو بن . داد تا اينكه مرا به مدينه رساند گرفت و به راه ادامه مي مي

شوهرت در اين قريه است، ابوسلمه در آن جا اقامت : عوف در قبا نگاهش افتاد، گفت 
وارد اين قريه شو؛ سپس خودش از آن جا به مكه گزيده بود، پس به اميد خداوند 

  .بازگشت
اي در اسالم را سراغ  به خدا سوگند هيچ خانواده: كند راوي از ام سلمه چنين نقل مي

ندارم كه به بالهايي گرفتار شده باشد كه خانواده ابوسلمه به آن گرفتار آمده بود و هيچ 
  1.همسفري بهتر از عثمان بن طلحه را نديدم
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اي بود كه قريش براي جلوگيري از مهاجرت  رحمانه هاي بي اي از شيوه نمونهاين 
اش به زور جدايي  مردي ميان او و همسر و جگر گوشه. مسلمانان در پيش گرفته بودند

نمايد، اما هرگاه ايمان در دل جاي  افكند و او ماجرا را با چشمان خود مشاهده مي
ي را بر اسالم و ايمان مقدم بدارد، حتي فرزند و بگيرد، امكان ندارد فرد با ايمان چيز
آنكه به چيزي توجه نمايد،   بي� بنابراين، ابوسلمه. جگرگوشه و شريك زندگي خود را
اي كه قريش براي جلوگيري او در پيش گرفتند، ناكام  به سوي مدينه حركت كرد و شيوه

  1.ستبه حق كه او براي دعوتگران به راه خدا الگويي زيبا ا. ماند
و اين گونه هرگاه اثر ايمان با صفاي دل در بياميزد و نسيم ايمان وزيدن گيرد، چنين 

اين يك خانواده است كه از هم . گذارد انگيزي به نمايش مي شاهكارهاي شگفت
گريد و دست كودك آسيب  پاشد و زني كه از شدت رنجي كه به او رسيده است مي مي
انگيزترين  گردد و شوهر و پدري شگفت وم ميبيند و از مهر پدر و مادر محر مي

گذارد تا اولين مهاجري باشد كه وارد  صورتهاي جان فدايي و اخالص را به نمايش مي
همة اينها به چشمداشت پاداش خدا و در راه او تحمل . شود سرزمين هجرت مي

ت ملحق اند راه ايمان را بپيمايند و به دستة هداي با چنين مؤمناني كه مصمم. شود مي
  !توان كرد؟ شوند، چه مي

دهد كه او   كه هنوز كافر بود و ام سلمه شهادت مي� عملكرد عثمان بن طلحه
همسفري خوب بوده است، بيانگر غيرت و نجابت اين نژاد است و گواهي صادق بر 

اي بر اين مطلب است كه او حامي ضعيفان  مروت و جوانمردي اوست و شاهد زنده
انمردي و اخالق اصيل عربي به او اجازه نداد تا زن شرافتمندي را آري جو. 2بوده است

بگذارد كه تك وتنها در اين بيابان حركت كند، گرچه آن زن بر دين او نبود و او نيز 
  .دانست كه اين زن با اين هجرت پوزه كافران قريش را به خاك خواهد ماليد مي

 بر جامعة متمدن قرن بيستم پس اخالق حاكم بر جامعة صدر اسالم با اخالق حاكم
كند  و بر حيثيت و ناموس تجاوز مي برد كامالً متفاوت است؛ چراكه بر آزاديها يورش مي

شود و از اتفاقاتي كه هر روز،  و اين كارها در مالء عام و در معرض ديد همه انجام مي
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آري . نشيند كنند واقعاً عرق شرم بر پيشاني انسانيت مي ها ما را از آن آگاه مي رسانه
گذاري شده  تمدن حاضر براي قاپيدن، چپاول، هتك حرمتها و تصاحب داراييها، پايه

هاي  اما اين داستان، كه نمونه. كنند است و در اين راستا از اسلوبهاي مختلف استفاده مي
زيادي دارد، گواه بر اين مطلب است كه صفات پسنديدة موجود در جامعة اعراب 

كاستيهايشان بيشتر بوده است و از اين رو خداوند آخرين پيامبرش جاهلي از زشتيها و 
را از آنها برگزيد و آنها شايستگي برعهده گرفتن رسالت و رساندن آن به همه مردم را 

  1.دارا بودند
در اين داستان عنايت الهي نيز به دوستانش و مساعد كردن شرايط بر آنها به چشم 

 و 2ن بن طلحه را رام كرد تا ام سلمه را همراهي كندخورد؛ چنانكه خداوند دل عثما مي
شود و همين  از طرفي نيز سالم بودن و پاكي سرشت عثمان بن ابي طلحه آشكار مي

  3.سالمت فطرت بود كه او را بعد از صلح حديبيه به اسالم هدايت نمود
  
   گروگانگيري قريش-2

شوند، اكتفا نكردند؛ بلكه پا قريش تنها به اينكه در داخل مكه مانع هجرت مسلمانها ب
بنابراين، قريش . اند، برگردانند فراتر گذاشتند و كوشيدند تا افرادي را كه وارد مدينه شده

دست به گروگان گرفتن يكي از مهاجران زدند و اين تالش با موفقيت انجام گرديد و 
خطاب  يكي از مهاجران از مدينه ربوده و به مكه بازگردانده شد؛ چنانكه عمربن

وقتي خواستيم به مدينه هجرت كنيم من و عياش بن ابي ربيعه و هشام بن «: گويد مي
در منطقه اضاء ) درختي است(عاص بن وائل سهمي با هم قرار گذاشتيم كه در تناضب 

در حوزه خاندان بني غفار باالتر از سرف گردهم بياييم و گفتيم هر كس كه صبح فردا 
ست كه دستگير و از هجرت بازداشته شده است بنابراين، دو آن جا نبود، دليل بر اين ا

  .همراه ديگرش بايد به راهشان ادامه بدهند
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صبح فردا من و عياش بن ابي ربيعه به تناضب رسيديم و هشام : گويد عمر مي
  ».نتوانست بيايد و بازداشته شده بود؛ اورا شكنجه كرده بودند و دچار فتنه گرديده بود

دامه داديم، هنگامي كه به مدينه رسيديم در قبا در ميان بني عمروبن ما به راهمان ا
ابوجهل بن هشام وحارث بن هشام به سوي عياش بن ابي ربيعه . عوف اقامت گزيديم

. آنها آمدند و در مدينه به ما رسيدند. او پسر عموي آنها و از يك مادر بودند. آمدند
مادرت نذر كرده : ياش صحبت كردند و گفتندآنها با ع.  هنوز در مكه بود� پيامبر اكرم

عياش . است تا به سرش شانه نزد و در تابش آفتاب به زير سايه نرود تا وقتي تو را ببيند
خواهند تو  به خدا سوگند كه اينها مي! عياش: من به او گفتم. ال مادرش رقت كردبه ح

بدان كه اگر شپشها مادرت بهتر است از آنها دوري كني و اين را . را از دينت برگردانند
ردد، را اذيت كنند، سرش را شانه خواهد زد و اگر تحمل گرماي مكه براي او دشوار گ

كنم و آن جا مالي دارم  نذر مادرم را برآورده مي. خير: عياش گفت. به سايه خواهد رفت
  .گردم دارم و برمي با خود برمي
. من از همه قريش بيشتر مال دارمداني كه  سوگند به خدا تو مي: گفتم: گويد عمر مي
وقتي او . ولي عياش نپذيرفت و گفت بايد برگردم. ام مال تو، اما با آنها نرو نصف دارايي

پس اين شتر مرا بگير كه شتري : گرديد، عمر گفتبر تصميمي كه گرفته بود، مصمم 
تر خود را رام و راهروي است و بر آن سوار شو، اگر آنها قصد نيرنگ داشتند، با اين ش

ه در عياش سوار بر همان شتر همراه آن دو حركت كرد تا اينك. ازدستشان نجات بده
كند، آيا مرا پشت سر  اين شتر مرا اذيت مي! ام برادرزاده: ميان راه، ابوجهل به او گفت

چرا؟ آن گاه شترش را خوابانيد وآن دو نيز : كني؟ عياش گفت  بر شترت سوار نميخود
همين كه پايشان . جا شود و بر شترش سوار شود اباندند تا ابوجهل جابهشترانشان را خو

به زمين رسيد، آن دو بر عياش حمله كردند و دست و پاي او را بستند و او را دست و 
  1.پا بسته به مكه آوردند و شكنجه كردند تا اينكه به فتنه مبتال گرديد

 فتنه مبتال شده بودند، اين بود گمان ما نسبت به كساني كه در مكه به: گويد عمر مي
كند؛ چون آنها   پذيرد و توبة آنان را هم قبول نمي كه خداوند هيچ عملي از آنان را نمي

اند به سرزمين كفر  اند؛ سپس به خاطر مشكلي كه بدان گرفتار شده خدا را شناخته
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 به �  اكرمكردند، اما وقتي پيامبر اند و خودشان نيز درمورد خود چنين فكر مي برگشته
ر مدينه آمد، خداوند در مورد آنها و درمورد سخن ما و آنچه آنها درباره خودشان فك

  : كردند، اين آيه را نازل كرد مي
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ايد، از لطف و مرحمت  روي هم كرده بگو اي بندگانم آنان كه در معاصي زياده«

آمرزد؛ چرا كه او  قطعاً خداوند همة گناهان را مي. خدا مأيوس و نااميد نگرديد
ديد و تسليم بسيار آمرزگار و بس مهربان است و به سوي پروردگار خود برگر

او شويد پيش از اينكه عذاب ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر كمك و 
ياري نشويد و از زيباترين و بهترين چيزي كه از وي پروردگارتان براي شما 

پيروي كنيد، پيش از اينكه عذاب ناگهان ) كه قرآن است(فرو فرستاده شده است 
  ».خبر باشيد به سوي شما تاخت آرد در حالي كه شما بي

اي نوشتم و آن را  اين آيه را من با دستان خودم در صحيفه: گويد عمربن خطاب مي
 1»ذيطوي«وقتي به دست من رسيدآن را در : هشام گفت. ه هشام بن عاص فرستادمب

فهميدم تا اينكه گفتم بار  خواندم، اما نمي كشيدم و با تمركز آن را مي خواندم و آه مي مي
پس خداوند در قلب من القاء كرد كه اين آيه درباره ما و در . ه من بفهمانآن را ب! خدايا

  .پنداشتند، نازل شده است گفتيم وديگران دربارة ما مي مورد آنچه ما در مورد خود مي
 كه در مدينه � پس به سوي شترم رفتم و بر آن نشستم و به پيامبر اكرم: گويد مي

  2.بود، پيوستم
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 موضوع است كه عمر برنامة هجرت خود و دو همراهش عياش اين واقعه بيانگر اين
هر كدام از آنها از . بن ربيعه و هشام بن عاص بن وائل سهمي را چگونه آماده كرده بود

يك قبيله بودند و جايي كه با هم وعده گذاشته بودند دور از مكه و خارج از حدود 
ص شده بودند به صورتي كه حرم در راه مدينه بود و زمان و مكان به طور دقيق مشخ

اگر يكي در موعد و جاي مقرر حاضر نشد، دو همراه ديگرش حركت كنند و منتظر او 
 �نباشند؛ چون او گرفتار شده است و همان طور كه انتظار داشتند، هشام بن عاص

آميز انجام  گرفتار شد و عمر و عياش موفق به هجرت شدند و برنامه كامالً موفقيت
  1.سالم به مدينه رسيدندگرفت و آنها 

قريش تصميم گرفت مهاجران را تعقيب كند بنابراين، نقشة دقيق و منظمي كشيد و 
دانست كه عياش نسبت به مادرش خيلي مهربان است، به دروغ  از آنجا كه ابوجهل مي

نذر مادر اورا به ميان آورد؛ چنانكه مهرورزي عياش، از موافقت وي براي بازگشت 
كند؛ چراكه او  انديشي عمر داللت مي  اين داستان نيز به فراست و چاره.شود آشكار مي

  2.دانست كه آنها عياش را به فتنه و باليي گرفتار خواهند كرد مي
از اين داستان عالوه بر موارد ذكر شده به ميزان برادري و اخوتي كه اسالم در وجود 

ف دارايي خود را به خاطر اينكه بريم؛ چنانكه عمر نص اين افراد ايجاد كرده بود، پي مي
برادرش، سالم بماند و از ترس اينكه مبادا مشركان بعد از بازگشت اورا دچار شكنجه و 

اما عاطفه و محبت مادر بر عياش چيره شد و تصميم گرفت تا به . بخشد فتنه سازند، مي
 �لي عمرو. مكه برود و سوگند مادرش را بشكند و مالي كه آن جا دارد با خود بياورد

كرد و او گويا با چشم خود سرنوشت نامبارك و شومي را كه در  به افقي دورتر نگاه مي
ديد؛ چنانكه وقتي نتوانست او را قانع كند شتر خود را به او داد و  انتظار عياش بود مي

باآلخره آنچه عمر انتظارش را داشت، براي عياش پيش آمد و مشركان در اثناي راه به او 
  3.دندخيانت كر
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كردند كساني كه دچار  مسلمانان اعم از مهاجر و يا آنهائي كه در مكه بودند، فكر مي
كنند، خداوند هيچ نيكي و خيري را از آنان  اند و در جامعه جاهلي زندگي مي فتنه شده

  : ينكه خداوند اين آيه را نازل كردپذيرد، تا ا نمي
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ايد، از لطف و مرحمت خدا  روي كرده بگو اي بندگانم آنان كه در معاصي زياده«
  ».مأيوس نگرديد

 براي برادران صميمي خود، عياش و هشام، پيام � ها، عمر فاروق با نزول اين آيه
همت و . باره براي ترك كردن اردوگاه كفر تالش نمايندها را فرستاد تا آنها دو اين آيه

 چه اندازه بزرگ است آن هنگامي كه به برادرش عياش � بلندنظري عمربن خطاب
سپس شترش را به او داد تا اگر . نصف دارايي مرا بگير، ولي مدينه را ترك نكن: گفت 

لي برادرش شاد نشد كه دچار فتنه و باليي گرديد از مهلكه بگريزد و از گرفتاري و بدحا
او چون با من مخالفت كرده و نصيحت مرا نپذيرفته است حقش بود كه چنين شود؛ 
. بلكه احساس محبت و وفاداري نسبت به برادرش چيزي است كه بر عمر غالب است
از اين رو به محض اينكه آيه فوق نازل گرديد، عمر شتابان آن را به اطالع برادرانش و 

اي را براي پيوستن به اردوگاه  مستضعف در مكه رساند تا تالشهاي تازهديگر مسلمانان 
  1.اسالم انجام دهند

  
   شيوه زنداني كردن-3

. قريش زنداني كردن را به عنوان يكي از راههاي جلوگيري از هجرت در پيش گرفتند
كوشيد، قريش او را در يكي  شد كه براي هجرت مي پس هر كس در حالي دستگير مي

بستند و به شدت مورد  كردند و دست و پاي او را با زنجير مي ها زنداني مي هاز خان
ي كه سقف  ادادند تا نتواند فرار كند و گاهي آنها را در چهار ديواري مراقبت قرار مي

  .شوند كردند تا زير گرماي خورشيد شكنجه  نداشت، زنداني مي
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يكي جلوگيري از : ازندخواستند به دو هدف دست ي  ميرهبران قريش با اين كار
هجرت اين افراد و دوم اينكه رفتار با آنان درس و عبرتي براي افرد ديگري از مسلمانها 

بردند و فكر هجرت در سرشان بود، باشد، اما اين شيوه نتوانست  كه در مكه به سر مي
كه  كه در م �حتي افرادي مانند عياش و هشام. مسلمانان را از رفتن به مدينه باز دارد

  1.زنداني بودند، توانستند سرانجام از مكه برون بيايند و وارد مدينه شوند
 بعد از هجرتش به مدينه در قنوت نماز، براي همه مستضعفان مكه به � پيامبر اكرم

 �چنانكه از ابوهريره. كرد صورت عام و براي بعضي به طور ويژه و با ذكر نام دعا مي
كرد  ي سرش را از آخرين ركوع نماز بلند مي وقت� روايت است كه پيامبر اكرم

سلمه بن هشام را نجات ! خدايا. عياش بن ابي ربيعه را نجات بده! بار خدايا«: گفت مي
آنها را دچار خشك ! بار خدايا. فشار قهر خود را بر مضر شدت بخش! بارخدايا. بده
  2.چون خشك سالي دوران يوسف بگردان سالي

 يكي از � شدن عياش ساكت ننشستند؛ بلكه پيامبر اكرممسلمانها در برابر ربوده 
او براي اين مهم آمادگي الزم را نمود و . صحابه را براي برگرداندن وي مأمور كرد

اي برسد  اموري را ترتيب داد و به مكه آمد وبا تمام قدرت و هوشياري توانست به خانه
آزاد كرد و همه با هم به مدينه آن گاه آنها را . كه عياش و همراهش در آن زنداني بودند

  3.بازگشتند
  
   مصادرة اموال-4

اش با حملة روميها به  در ايام كودكي. صهيب بن سنان نمري از قبيله نمر بن قاسط بود
اسارت آنها درآمد و زبان كساني را كه او را اسير كرده بودند، فرا گرفت و سپس همانند 

عبداهللا بن جدعان او را خريد و سپس يك برده دست به دست فروخته شد تا اينكه 
  4.صهيب و عمار بن ياسر در يك روز مسلمان شدند. آزادش كرد
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او در راه خدا و . يابد  شگفتي ايمان و اخالص تجلي مي� در هجرت صهيب
 از ابي. 1پيامبرش و پيوستن به دستة توحيد و ايمان همة آنچه را كه داشت فدا نمود

به من خبر رسيده است كه صهيب وقتي «: ه گفتروايت است ك) رح(عثان نهدي
خواست به مدينه هجرت كند، اهل مكه به او گفتند در حالي نزد ما آمدي كه فقير و 

خواهي خودت همراه  ات پيش ما زياد شد و اينك مي حقير و ناچيز بودي؛ سپس دارايي
اگر : صهيب گفت. ه چنين چيزي شدني نيستمالت از اينجا بروي؟ به خدا سوگند ك

پس صهيب همه . گذاريد كه بروم؟ گفتند بله مال خود را براي شما واگذارم، آيا مرا مي
:  فرمود� پيامبر اكرم.  رسيد� اين خبر به اطالع پيامبر اكرم. اموال خود را به آنها داد

: و از عكرمه روايت است كه گفت» .2صهيب سود برده است، صهيب سود برده است«
 تيركش خود او از.  هجرت حركت كرد، اهل مكه دنبال او افتادندوقتي صهيب به قصد«

شما به من نخواهيد رسيد مگر اينكه هر يك از اين تيرها در : چهل تير درآورد و گفت
دانيد كه من  دارم و شما مي سپس شمشيرم را برمي. جان هر يك از شما فرو رود

  3».با من كاري نداشته باشيد. ماام آنها مال ش دو كنيز از خود به جاي گذارده! كيستم؟
  : بعداز آن، اين آيه نازل شد: گويد عكرمه مي
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شود كه جان خود را در برابر خشنودي خدا   و در ميان مردم كسي يافته مي«
  ».فروشد و خداوندگار نسبت به بندگانش بس مهربان است يم

ابا يحيي در معامله سود برده «:  صهيب را ديد، فرمود� هنگامي كه پيامبر اكرم
  4.و براي او آيه فوق را تالوت نمود» است
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گراها كه  بينم كه دليل قاطعي بر فاسدبودن عقل مادي  را مي� گويا من صهيب
اگر كارها به . دهد كنند، ارائه مي خ را با ميزان ماده ارزيابي ميحركتها و رخدادهاي تاري
 خود را  شود، صهيب در اين هجرتش كه به خاطر آن همة دارايي خاطر ماديات انجام مي

  فدا نمود، چه چيزي از ماديات را به دست آورد؟
 به عوض آنچه او از دست داده است، مقامي �د آيا صهيب انتظار داشت كه محم

  او بدهد؟ يا اينكه محمد زندگي مرفهي براي او در كنار اهل يثرب فراهم كند؟به 
صهيب اين كار را فقط براي رضاي خدا انجام داد و او فقط براي رضاي خدا 

اي  خواست به هر قيمتي كه باشد، به گروه مؤمنان بپيوندد تا براي جوانان اسالم نمونه مي
نبها قرار گيرد و آنها راه او را در پيش بگيرند و فدايي و فدا نمودن چيزهاي گرا در جان

  1.در مسير او حركت نمايند
انگيز همة مواضع عظيم و با شكوه هجرت مبارك نبود؛ بلكه اين  اين مواضع شگفت

فدايي است كه به  هاي عظمت و اخالص و جان سرشار از صحنه) هجرت(رخداد بزرگ 
  2.دهد ت آوردن عزت ميامت درسهاي مهمي در آفريدن افتخار و به دس

  
  هايي كه مهاجران را به آغوش گرفت خانه

 و تعهد آنها به ياري نمودن وي، � به دنبال ايمان آوردن انصار و بيعتشان با پيامبر اكرم
يكي ديگر از نتايج آشكار . رسول خدا از مسلمانان خواست تا به مدينه هجرت كنند

بنابراين، انصار هم از نظر جاي . اجران بودايمان انصار، همكاري و همدردي آنها با مه
دادن مهاجران در منازل خود وهم با قلبي گشاده و سرشار از ايمان پذيراي هيئتهاي 
مهاجران گرديدند و زنان و مردان، آمادة جاي دادن آنها بودند و اگر نياز بود كه مرد 

كردند و آنها مال و  مهاجر با همسرش در كنار مرد انصاري در يك خانه باشند، چنين مي
  .كردند مسكن و غذا و مسئوليتهاي ديني را بين همديگر تقسيم مي

  : هايي كه مهاجران را در خود جاي داده بود عبارتند از  برخي از خانه
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اي از زنان و  در اين خانه مجموعه: شر بن عبدالمنذر بن زنبر در قباء خانه مب- 1
اش كه به او   بن خطاب و افرادي از خانوادهمردان مهاجر اقامت گزيدند؛ چنانكه عمر

  .پيوسته بودند و دخترش حفصه با شوهرش و عياش بن ربيعه را در خود جاي داده بود
كه طلحه ابن عبيداهللا بن 1ح خانه خبيب بن أساف از بني حارث ابن خزرج در سن- 2

  .عثمان و مادرش و صهيب بن سنان در آن سكونت داشتند
گويند كه حمزه بن عبدالمطلب در آن  مي. اره از بني نجار خانه أسعد بن زر- 3

  .سكونت داشته است
شد و   خانه سعد بن خيثمه از بني نجار كه خانه او خانه مجردها ناميده مي- 4

  .مهاجراني كه زن نداشتند، در آن اقامت گزيده بودند
 و مادرش  خانه عبداهللا بن سلمه از قبيله ابن عجالن در قبا كه عبيده بن حارث- 5

ومصبح بن اثاثه بن عباد بن مطلب و طفيل بن حارث و طليل بن عمير و حصين بن 
  .حارثي در آنجا سكونت داشتند

 كه ميزبان منذر بن محمدبن عقبه بود و زبير بن عوام و  خانة بني جحجبتي- 6
كلثوم دختر صهيب  وهب و همسرش ام همسرش اسماء دختر ابوبكر و ابوسبره دختر ابي

  2.ن جا اقامت داشتنددر آ
 خانه بني عبداالشهل كه سعد بن معاذ بن نعمان از قبيلة بني عبداالشهل ميزبان - 7

  .مصعب بن عمير و همسرش حمنه دختر جحش نيز نزد او بودند. مهاجران بود
 خانه بني نجار كه أوس بن ثابت بن منذر مهاجران را در آن جاي داده بود و در - 8

  3. سكونت داشتند�  و همسرش رقيه دختر پيامبرآن جا عثمان بن عفان
ترين  بندي و همكاري اجتماعي كه ميان مهاجران و انصار حاكم بود، از مهم تقسيم

عواملي بود كه زمينه را براي پيامبر و ياران مهاجرش مساعد كرده بود تا اقامت خوشي 
دارش را بر خود مقدم در مدينه داشته باشند، اقامتي كه هر يك با ايثار و فداكاري، بر
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زد و عمالً مدينة  دارد و بدين صورت محبت و اخوت ايماني در مدينه موج مي مي
  1.فاضله تحقق يافته بود

با اين روح بلند و ايمان عميق و صداقت در رفتار، برادري و همبستگي ميان 
ها  نهمهاجران و انصار شكل گرفت، اما سؤال اساسي و مهم اين است كه چرا در اين خا

آمد و چرا از بگومگوهائي كه معموالً بين زنان رايج است، سخني  اختالف به وجود نمي
از آنجا كه دين : توان اين گونه بيان نمود ه را ميبه ميان نيامده است؟ پاسخ اين مسئل

اسالم، دين حقي است بنابراين، تقوا را اساس تأليف قلوب و امور قرار داده است و از 
اي است كه ميان مسلمانان برادري را حاكم نموده و ياري كردن  ه گونهنظر اخالقي ب

دعوت را برعهدة آنها گذارده بود و اين نشانة بيعت با رسول خدا و اثر آن در افراد بود؛ 
از عقاب و . گرفتند داشتند و منافع همه را در نظر مي چون براساس آن بايد صداقت مي

 پاداش و بهشت خداوندي بودند؛ پس طبيعي وحشت قيامت ترس داشتند و اميدوار
است كه صفا و صميمت بين آنان حاكم شود؛ ايمان و استقامت و سلوك و صداقت در 

كرد اعم از  شد و بيعت مي چنانكه هر كسي كه مسلمان مي. دل و درون نماد پيدا نمايد
، مخلصانه به گفتند نمودند و هر چه مي شدند، عمل مي زن و مرد، به آنچه دستور داده مي

آنها ايمان آوردند؛ . ترسيدند آوردند و از خداوند چه در گفتار و چه در عمل مي زبان مي
پس از مهاجران با آغوشي باز استقبال كردند و تمام آنها با رعايت مصالح يكديگر كار 

ترين و  ترين سيماي همبستگي و همكاري است و پاك كردند و اين درخشنده مي
نمايد تا جايي كه يكي از آنان  دي است كه همه را به پاداش تشويق ميترين رخدا مقدس
  2كند؟ ترسيد كه مبادا تمام پاداش نصيب كسي بشود كه او را ياري مي مي

ما در جهان معاصر و در . اي است كه همه به آن نيازمنديم بذل و بخشش پديده
بريم و  يگر پي ميصفوف اسالمي و در يك سفر چند روزه به عيبها و پندارهاي يكد

گيري  شود، اما در آن جامعه كه در حال شكل پرده از چهرة واقعي هر يك برداشته مي
 به آن سرزمين مهاجرت ننموده است، درها به روي مهمانان � است و هنوز پيامبر اكرم

شود نه براي يك فرد؛ بلكه براي يك گروه و مهاجران چندين ماه را  جديد گشوده مي
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نمايند و زندگي روزمره ادامه دارد و انصار از بخشيدن مال   انصار سپري ميهاي در خانه
ورزيدند و بدين صورت  اند، دريغ نمي و محبت و خدمت به برادرانشان كه نزد آنها آمده

در مهاجران نيز . در جامعة اسالمي آن عصر، تعاون و همبستگي به اوج خود رسيده بود
گرديدند؛ زيرا آنها فقير و  ي انصار محسوب مياز جهتي الگوهاي بذل و بخشش برا

نادار نبودند؛ بلكه داراي مال و ثروت زيادي بودند و خانه و كاشانه داشتند، اما همه آنها 
 قرآن آنان را چنين .را براي طلب رضاي خداوند ودر راه اطاعت وي خرج كردند

  : كند توصيف مي
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غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

خواهند و خدا و   كه فضل خدا و خشنودي او را ميكساني. اند رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

 � اين جامعة مدني جديد بر مفاهيم ايمان و تقوا رشد يافت؛ گرچه هنوز پيامبر اكرم
گانه كه  به آن سرزمين مهاجرت نكرده بود، اما اين جامعه نوپا تحت اشراف سران دوازده

ن عيسي، قوم خود را زير نظر داشتند و زير نظر رهبران بزرگ مهاجران همچون حواريو
كه به مدينه رسيده بودند و هر دو گروه از چشمه زالل و جوشان نبوي سيراب شده 

. هاي شاخص اين جامعه از بين رفتن تعصبات نژادي بود  و از نشانه1كرد بودند، رشد مي
انها را به عهده داشت؛ چون او بيشتر از  بود، امامت مسلم� سالم كه غالم ابي حذيفه

دانست و بدين صورت اين جامعه را كه سران و افراد برجستة اصحاب  ديگران قرآن مي
محمد از مهاجران و انصار و سرداران عرب از قريش و اوس و خزرج در آن 

كرد و اين بدان معني است كه  زيستند، فردي كه حامل قرآن بود رهبري و امامت مي مي
رامت و بزرگي در اين جامعه از آن قاريان قرآن و حامالن آن است پس حافظ قرآن در ك

جامعة اسالمي حامل پرچم اسالم در جنگ و صلح است و كشمكش موجود امروزي 
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ميان حامالن و حافظان قرآن و ميان مجاهدان در راه خدا در ميان آنها معنا و مفهومي 
ران، سالم، غالم آزاد شدة ابوحذيفه بود و در جنگ يمامه حامل پرچم مهاج. نداشت

شعارش اين بود كه شايستة حافظ قرآن نيست كه از معركه بگريزد؛ چنانكه وقتي دست 
راستش قطع گرديد، پرچم را با دست چپ گرفت؛ سپس آن را به آغوش گرفت تا 

  1.اينكه نقش زمين شد و در راه خدا به شهادت رسيد
  

  ويژگيهاي جامعة اسالمي جديد
يكي از ويژگيهاي جامعة اسالمي جديد، آزادي دعوت آشكار به سوي خدا بود؛ چراكه 
اند  براي همگان اين امر به اثبات رسيده بود كه اكثر رهبران يثرب اسالم را پذيرفته
 �بنابراين، جوانان، زنان و مردان در دعوت به راه خدا و مژده دادن به آمدن پيامبر اكرم

  .مشغول بودند
رسيم  سي وضعيت مسلمانان در حبشه و جامعه اسالمي يثرب به اين نتيجه ميبا برر

كه مسلمانها در حبشه بيشتر رنگ پناهندگي سياسي را به خود داشتند و به عنوان 
شدند و كمتر رنگ جامعه اسالمي كامل را به  مهاجران خارجي و بيگانه محسوب مي

ت از آزادي كامل برخوردار بودند، اما گرچه مسلمانان در آن جا براي عباد. خود داشتند
آنها جدا و منزوي از جامعه مسيحيت قرار داشتند و نتوانستند در آن جامعه تأثير مطلوب 
و به سزايي بگذارند؛ گرچه هجرت به حبشه گامي فراتر از جو خفقان مكه بود؛ چون 

شرايط :  گفت در مكه آزادي دعوت و عبادت وجود نداشت، اما در مقايسه با مدينه بايد
بنابراين، وقتي . حاكم بر جامعه حبشه بسيار محدودتر از جامعة اسالمي مدينه بود

 ممهاجران حبشه خبر هجرت مسلمانان به مدينه را شنيدند، به جز كساني كه پيامبر اكر
از آنان خواسته بود كه در آن جا بمانند، ديگران از طريق حبشه و يا از راه مكه، رهسپار 

پرستي و شرك بود، اينك سرشار از  محيط مدينه بعد از آنكه قرنها اسير بت. دندمدينه ش
اي اسالمي گرديد و رشد  جامعة مدينه تبديل به جامعه. توحيد و خداپرستي گرديده بود

و ساختار جديد آن بعد از بازگشت دوازده حاجي از بيعت عقبة اول بود كه در رأس 
ره قرار داشت و اين مجموعة دوازده نفري مسئوليت آنها صحابي گرانقدر، اسعد بن زرا
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دعوت را برعهده گرفتند، بدون آنكه اين امر كاري سياسي باشد و جامعه اسالمي مدينه 
بعد از بازگشت هفتاد نفري كه حامل برنامة سياسي و اجتماعي بودند، به اوج توسعه 

ن پايتخت و مركز آنها تصميم گرفتند كه شهرشان اولي. وتكامل ساختار خود رسيد
آنها آمادگي رويارويي با هر دشمن خارجي را كه ممكن بود بر . مسلمانها در زمين باشد

، وقت و � اي كه پيامبر اكرم از طرفي ديگر گروه اصلي. ور شود، داشتند آنان حمله
توانايي خود را در تربيت آن صرف كرده بود، تازه به جامعه مدني جديد پيوسته و با 

  .نه در مفاهيم ايمان و اخوت ديني درهم آميخته شده بودمردم مدي
 قبل از تشكيل جامعة اسالمي در مدينه، به تربيت و آمادگي افراد � پيامبر اكرم

مدينه و بيعت گرفتن از آنان مبني بر حمايت خود واصحابش پرداخت بنابراين، آمادگي 
  1.گرديد مي محسوب ميو حمايت انصار از پيامبر عاملي مهم در تشكيل جامعة اسال

و اين گونه جماعت منظم و قوي مسلمان به مدينه انتقال يافت و با جماعت انصار 
اي كه منتظر آمدن رهبر بزرگش بود  جامعه. يكي گرديدند و جامعه اسالمي شكل گرفت

نظير  تا به محض تشريف آوردن ايشان، تولد دولت اسالم را كه قرار بود تمدني بي
  .اردبسازد، اعالم د

  
  علل انتخاب مدينه به عنوان مركز دولت اسالمي

حكمت الهي در انتخاب مدينه به عنوان دارالهجره و مركزي براي دعوت، عالوه بر 
مدينه به . داند بزرگداشت اهل مدينه، اسرار و رازهايي است كه كسي جز خدا آن را نمي

 اين باره هيچ شهري در طور طبيعي از موانع و استحكاماتي جنگي برخوردار بود كه در
از ناحيه غرب و شرق با سنگالخ محصور گرديده . كرد جزيرة عربي با آن برابري نمي

و اين همان (اي بود كه حائل و مانعي نداشت  بود و فقط منطقه شمالي تنها منطقه
 در سال پنجم هجري در غزوه احزاب با حفر خندق آن �اي است كه پيامبر اكرم منطقه

و اطراف ديگر مدينه با درختان خرما و كشتزارهاي )  و استحكام بخشيدرامصون كرد
توانست از آن بگذرد، مگر اينكه از راههاي باريكي  انبوه احاطه شده بود كه لشكر نمي

خورد و  كرد كه در اين صورت سيستم نظامي و ترتيب صفها به هم مي عبور مي
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دشمن و جلوگيري از پيشروي پايگاههاي كوچك نظامي براي برهم زدن نظام جنگي 
يك طرف مدينه بدون حايل و مانع بود و اطراف «: گويد  ابن اسحاق مي. آن، كافي بود

توانست به راحتي وارد  ها و درختان خرما بسته شده بود و دشمن نمي ديگر آن با خانه
  1».آن شود

ه به ود ك به اين حكمت الهي در انتخاب مدينه اشاره نم� و شايد پيامبر اكرم
ام كه زميني  من محل هجرت شما را در خواب ديده«: يارانش قبل از هجرت گفت

از آن » .2داراي درختان خرما در ميان دو منطقه سنگالخ است كه همان دو حره هستند
  .به بعد مسلمانان هجرت را آغاز كردند

اهل مدينه چه اوس و چه خزرج داراي جوانمردي وشهامت و قدرت وجنگاوري 
شدند و به هيچ حكومت و  آنها به آزادي خوگرفته بودند وتسليم هيچ كس نمي. بودند
همواره اين : گويد كردند؛ چنانكه ابن خلدون مي اي خراج و ماليات پرداخت نمي قبيله

دو قبيله در يثرب غالب بودند و افتخار و توانايي رزمي متعلق به آنان بود و همسايگان 
  .را پذيرفتندآنها از قبيله مضر دين آنان 

بني عدي بن نجار، خويشاوندان مادري آن حضرت بودند و اين رابطة خويشاوندي 
هاشم با سلمي دختر عمرو . رسد  مي�م از طريق هاشم بن عدي بن نجار به پيامبر اكر

يكي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار ازدواج كرد و هاشم از آن زن صاحب فرزندي به 
 فرزندش را نزد آن زن گذاشت تا اينكه نوجوان شد و هنوز به او. نام عبدالمطلب شد

سن بلوغ نرسيده بود كه عمويش كه اونيز عبدالمطلب نام داشت، او را با خود به مكه 
ابوايوب . حق خويشاوندي در زندگي اجتماعي عرب جايگاه مهمي داشت. آورد

 در خانه او اقامت  روزهاي نخست هجرت،�انصاري از همين تبار بود كه پيامبر اكرم
  .گزيد

اوس و خزرج از قبيلة قحطان بودند و مهاجران و كساني كه پيشتر در مكه و اطراف 
 به مدينه هجرت كرد، �هنگامي كه پيامبر اكرم. آن مسلمان شده بودند، از عدنان بودند

آنها مانند يك جسم بودند در . فرزندان عدنان و قحطان همه زير پرچم اسالم گردآمدند
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الي كه در دوران جاهليت با يكديگر رقابت داشتند و هر يك خود را از ديگري برتر ح
شمرد، اما با جمع شدند همة آنها زير پرچم واحد، شيطان راهي براي نفوذ در دلهاي  مي

آنها نداشت تا فتنه برانگيزد و آنها نيز از روي تعصب قحطاني و عدناني بودن، نداي 
  .افتخار جاهليت را سر دهند

ترين مكان براي هجرت  بنابراين با بررسي تمام جوانب شهر يثرب بهترين و مناسب
 و يارانش بود تا اسالم نيرومند شود و مراحل رشد و ترقي را بپيمايد و � پيامبر اكرم

  1.جزيرة عربي را فتح كند و سپس دنياي متمدن را در گسترة قلمرو خويش قرار دهد
  

  فضايل مدينه
 بر شرافت و جايگاه مدينه منوره افزود تا اينكه از ساير شهرهاي �رمهجرت پيامبر اك

 است كه برخي از آنها شماري مدينه داراي فضايل بي. دنيا به جز از مكه برتري يافت
  : عبارتند از

   زياد بودن نامهاي مدينه- 1
نامهاي زياد مدينه بيانگر اين مطلب است كه اين شهر، از شرافت و بزرگي خاصي 

توان به تعداد نامهاي مدينه و يا حتي  ردار است و براي هيچ شهري در دنيا نميبرخو
علما نامهاي مدينه را در حدود صد نام ذكر . نصف يا يك چهارم مدينه نام پيدا نمود

 و مجد فيروزآبادي 3اعالم الساجد باحكام المساجد چنانكه زركشي در كتاب. 2اند كرده
 و وفاء الوفاء باخبار دار المصطفيسمهودي در  و نورالدين 4قاموس المحيطدر 

 اين نامها را ذكر 5سبل الهدي و الرشاد في سيره خيرالعبادمحمد بن يوسف صالحي در 
  .اند كرده

  :  چنانكه خداوند متعال فرموده است؛يثرب: ترين نامهاي مدينه عبارتند از وفمعر
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 جاي اي اهل يثرب اينجا: زماني را كه گروهي از آنان گفتند ) و به ياد آوريد(«

از پيغمبر اجازه اي از ايشان هم  دسته. ماندگاري شما نيست، لذا برگرديد
هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است، در حالي كه  واقعاً خانه: خواستند و گفتند

  ».بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان فرار بود و بس
كرده است، اما اينكه و در حديثي آمده است كه پيامبر از ناميدن مدينه به يثرب نهي 

در قرآن يثرب ناميده شده به اين دليل است كه خداوند به حكايت از گفتة منافقان آن را 
  .يثرب ناميده است

هركس مدينه را يثرب «:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم�  از براء عازب:طابه
 روايتي آمده و در» ناميد، بايد از خداوند طلب آمرزش نمايد؛ زيرا نامش طابه است

  1».طابه، اين است طابه) مدينه(اين است «: است كه فرمود
ترين نام آن است و هرگاه اين نام اطالق شود، منظور مدينه منوره   اين معروف:مدينه

ه است؛ چنانكه خداوند است نه شهري ديگر و در آيات زيادي در قرآن، اين نام ذكر شد
  : فرموده است

� ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ (( (( ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
(( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ xx xx���� ÏÏ ÏÏ ii iiΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω öö öö//// àà ààSSSS ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? (( (( ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 44 44 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss???? §§ §§���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ tt tt���� ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 88 88ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )101 ،توبه(  
خود اهل مدينه منافقاني نشين اطراف شما و در ميان  در ميان عربهاي باديه«

تو ايشان را . اند اند و در آن مهارت پيدا نموده هستند كه تمرين نفاق كرده
دهيم؛ سپس  ايشان را دوبار شكنجه مي. شناسيم شناسي؛ بلكه ما آنان را مي نمي

  ».گردند روانه عذاب بزرگي مي

                                                           

 . آن را ضعيف دانسته است268، ص 4، ج فتح القديرولي امام شوكاني در . 285، ص 4 اخرجه احمد، ج -1
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  : فرمايد و خداوند مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ LL LL{{{{ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööθθθθ yy yymmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### {{ {{\\\\ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà���� ¯¯ ¯¯==== yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 

 tt ttãããã ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç7777 xx xxîîîî öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω 
óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666???? ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ØØ ØØ'''' yy yyϑϑϑϑ ss ssßßßß ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒ==== || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ×× ××ππππ || ||ÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øøƒƒƒƒ xx xxΧΧΧΧ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ss ssÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ 

$$$$ YY YY∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ àà ààáááá‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ää9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55 ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øø‹‹‹‹ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

×× ××≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã ìì ììxxxx ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt tt���� ôô ôô____ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )120 ،توبه(   � ####$$
نشينان دور و بر آنان از پيغمبر خدا جدا  درست نيست كه اهل مدينه و باديه«

 تشنگي تر داشته باشند؛ چرا كه هيچ بمانند و جان خود را از جان پيغمبر دوست
دارند  رسدو گامي به جلو برنمي اي در راه خدا به آنان نمي و خستگي و گرسنگي

زنند مگر اينكه به  كه موجب خشم كافران شود و به دشمنان دستبردي نمي
گمان خداوند پاداش  شود، بي واسطة آن كار نيكوئي براي آنان نوشته مي

  ».دهد نيكوكاران را هدر نمي
  1.كه، منوره، مشرفه و ديگر صفتهاي نيكو موصوف شده استهمچنين مدينه به مبار

.  نسبت به مدينه و تقاضاي دفع انواع امراض و بيماريها�  محبت پيامبر اكرم- 2
! بار خدايا:  از پروردگارش در مورد مدينه اين گونه بود  �درخواست آن حضرت

داشتني بود و حتي  تمدينه را برايمان محبوب بگردان، همان گونه كه مكه براي ما دوس
   2.داشتني قرار ده بيشتر از مكه آن را براي ما دوست

گشت و   وقتي از سفري برمي�پيامبر اكرم«:  روايت است كه� همچنين از انس
افزود و  افتاد، بر سرعت سواريي كه بر آن نشسته بود، مي هاي مدينه مي چشمش به خانه

آورد و تندتر  ينه آن را به حركت درميبود، از محبت مد اگر بر چهار پايي سوار مي
  3».راند مي

                                                           

 .156، ص الهجرة النبوية المباركه -1
 .157 همان، ص -2
 .1802، شمارة 620، ص 3ع ناقته، ج ، كتاب العمره، باب من اسرالبخاري -3
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  . از خداوند خواست تا دو برابر مكه به مدينه بركت دهد�  پيامبر اكرم- 3
بر مدينه دو برابر مكه ! بار خدايا«: ت نموده است كه فرمود رواي�  از پيامبر اكرم�انس

  1».بركت نازل كن
هاي رسيده درختان مدينه  ولين ميوه نيز روايت است كه مردم مدينه ا� از ابوهريره

! بار خدايا«: گفت  داشت و مي  آن را برمي� آوردند، پيامبر اكرم  مي� را نزد پيامبر اكرم
بار . ما بركت بده) پيمانه(ها ما بركت بده و به مدينة ما بركت بده و به صاع و مد  به ميوه
ده و پيامبر تو هستم؛ او براي مكه ابراهيم، بنده و خليل و پيامبر بود و من نيز بن! خدايا

دعا كرد و من از تو همان دعايي كه ابراهيم براي مكه خواسته بود، من دو برابر آن را 
  ».خواهم براي مدينه مي
كرد و ميوه  ترين فرزند حاضر را صدا مي سپس رسول خدا كوچك: گويد  ميابوهريره
  2.داد را به او مي

   �اعون به بركت دعاي پيامبر اكرم مصون بودن مدينه از دجال و ط- 4
از اين . آورند خداوند فرشتگاني را بر مدينه گماشته است كه از آن حفاظت به عمل مي

رو دجال راهي به آن ندارد؛ بلكه مدينه، كافران و منافقان خود را به سوي دجال 
ه آن خبر  ب� شود؛ چنانكه پيامبر اكرم همچنين وبا و طاعون وارد مدينه نمي. اندازد مي

  3.داده است
   فضيلت صبر و بردباري بر سختيهاي مدينه- 5

 كسي را كه بر سختيهاي مدينه بردباري نمايد، وعدة شفاعت را در روز � پيامبر اكرم
 �  روايت است كه پيامبر اكرم� از سعد بن ابي وقاص. قيامت برايش نموده است

رغبتي رها  يچ كس آن را از روي بيه. دانستند  بهتر است اگر ميانمدينه براي آن«: گفت
نمايد و هيچ كس بر شدت  كند مگر خداوند بهتر از او را در مدينه جايگزين مي نمي

                                                           

 .1885، شمارة 97، ص 4 همان، كتاب فضائل المدينه، ج -1
 .1000، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم -2
 .160، ص الهجرة النبويه المباركه -3
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كند، مگر اينكه من روز قيامت براي او  وتنگي معيشت در آن بردباري و پايداري نمي
  1».شفاعت خواهم كرد يا گواه او خواهم بود

   فضيلت مردن در مدينه- 6
هركس در مدينه باقي بماند و در «:  فرمود � روايت است كه پيامبر اكرم� از ابن عمر

  2».آن بميرد، من براي او شفاعت خواهم كرد
 �  نسبت به مدينه موجب گرديده بود كه عمر بن خطاب� اين ديدگاه پيامبر اكرم
ا شهادت در راه خود را به من عطا كن و مرگ مر! بار خدايا«: همواره چنين دعا نمايد
  3».در شهر پيامبرت بگردان

 در حالي �  را پذيرفت و او را در محراب پيامبر اكرم� خداوند نيز دعاي فاروق
  .كه در نماز صبح پيشنماز بود به شهادت رساند

هرگاه ايمان در . نمايد  مدينه مركز ايمان است و ناپاكيها را از خود دور مي- 7
برد؛ چراكه مدينه انسانهاي پليد و  اه ميشهرهاي ديگر دچار مضيقه بشود به مدينه پن

  4.دهد شرور را در خود جاي نمي
گردد و  ايمان به مدينه باز مي«:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم� از ابوهريره

  5».كند شود همان طور كه مار خود را در سوراخش جمع مي جمع مي
كه هيچ كس از روي سوگند به خداوندي كه جانم در دست اوست «: همچنين فرمود

كند مگر اينكه خداوند، فرد بهتري از او را در  عالقگي مدينه را ترك نمي ميلي و بي بي
برد و   آهنگر است كه ناپاكيها را از بين مينمايد و مدينه مانند كوره يگزينش ميمدينه جا

طور كه اقي نمانده باشند؛ همان قيامت زماني برپا خواهد شد كه در مدينه افراد بدكار ب
  6».برد  آهنگر ناخالصيهاي فلز را از بين ميكوره

                                                           

 .1363، شمارة 922، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم -1
 .3741 با سند صحيح و ابن حبان آن را صحيح قرار داده است، شماره 104 ،74، ص 2، ج اخرجه احمد -2
 .1890، شمارة 100، ص 4، كتاب فضائل المدينه، ج البخاري -3
 .161، ص الهجرة النبويه المباركه -4
 .1876، شمارة 93، ص 4، كتاب فضائل المدينه، ج البخاري -5
 .1381، شمارة 1005، ص 2 ج ، كتاب الحج، باب المدينه تنفي شرارها،مسلم -6
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  .برد  مدينه گناهان را از بين مي- 8
مدينه پاك است؛ گناهان را «:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم� از زيد بن ثابت

  2».برد  و ناخالصيهاي نقره را از بين مي1برد همان طور كه آتش، آاليشها از بين مي
ه را از شر كسي كه قصد سوئي عليه آن داشته باشد، حفاظت  خداوند مدين- 9
  نمايد  مي

خداوند حفاظت مدينه را از شر كساني كه قصد سوئي عليه آن داشته باشند، به عهده 
گذار و   كسي را كه در مدينه بدعتي ايجاد نمايد يا بدعت� گرفته است و پيامبر اكرم

د به لعنت و عذاب خدا و به نابودي زودرس خائني را پناه دهد يا اهل مدينه را بترسان
هيچ كس براي «:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم� از ابوهريره. هشدار داده است

گردد همان گونه كه نمك در آب  كند، مگر اينكه دچار نابودي مي اهل مدينه توطئه نمي
ست، هر كس در آن مدينه حرم من ا«:  فرمود� و پيامبر اكرم» .3رود منحل و از بين مي

 لعنت خدا و فرشتگان و مردم 4گذار و خائني را پناه بدهد بدعتي ايجاد نمايد يا بدعت
  5».بر او و خداوند روز قيامت هيچ چيزي را از او نخواهد پذيرفت

   حرم قرار دادن مدينه-10
  پس از نزول وحي الهي، مدينه را حرام قرار داده است؛ پس در آن خوني� پيامبر اكرم
شود و  شود و در آن كسي ترسانده نمي شود و در آن سالحي حمل نمي ريخته نمي

گردد و گمشدة آن براي هيچ كس حالل نيست؛ مگر كسي كه  درختي از آن قطع نمي
بخواهد اعالم كند تا آن را به صاحبش برگرداند و ديگر اموري كه موجب تحريم آن 

كه را حرم قرار داد و براي اهل مكه دعا كرد، ابراهيم م«:  فرمود� پيامبر اكرم. 6گردد مي

                                                           

مردان ناپاك را از بين : (و در روايتي ديگر آمده است ) برد ناپاكيها را از بين مي: ( در روايتي آمده است -1
 .)برد مي

 .4050 ه، شمار256، ص 7، كتاب المغازي، باب غزوه احد، ج البخاري -2
 .94، ص 4دينه، ج ، كتاب فضائل المدينه، باب اثم من آذي اهل المالبخاري -3
 .1371 ه، شمار999، ص 2، كتاب الحج، باب فضل المدينه، ج مسلم -4
 .164، ص الهجرة النبويه المباركه -5
 .2129 ه، شمار346، ص 4، كتاب البيوع، باب بركه صالح النبي و مده، ج البخاري -6
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دهم همان طور كه ابراهيم، مكه را حرم قرار داده است و براي  من مدينه را حرم قرار مي
ام كه دو برابر آنچه ابراهيم براي اهل مكه خواسته  آنها دعا نموده) وزنهاي(صاع ومد 

  1».بود، خداوند به آنان عنايت نمايد
دارد و ما آن را  ما را دوست مي) احد(اين كوه «:  فرمود� مهمچنين پيامبر اكر

ابراهيم، مكه را حرم قرار داد و من ميان دو البة مدينه را ! بار خدايا. داريم دوست مي
شود و سالحي براي جنگيدن از غالف  گياه مدينه قطع نمي«: ودو فرم» دهم حرم قرار مي

ه در آن جائز نيست مگر براي كسي كه شود و برداشتن اشياء گمشد بيرون كشيده نمي
آن را به قصد اعالم بردارد و براي هيچ مردي شايسته نيست كه در مدينه سالحي حمل 
كند و شايسته نيست كه از آن درختي قطع شود، مگر اينكه كسي براي آذوقة شترش اين 

  2».كار را انجام دهد
 شيفتة خود نموده بود و آنها  را� شمار مدينه اصحاب و ياران پيامبر اكرم فضايل بي

را به هجرت به مدينه و سكونت در آن عالقمند ساخته بود؛ چنانكه نيروهاي امت اسالم 
در آن گردهم آمدند و براي از بين بردن شرك با تمام انواعش و كفر با همة اشكالش، 

  .تصميم گرفتند و شرق و غرب دنيا را فتح نمودند
  

                                                           

 .484، شمارة 377، ص 7 همان، كتاب المغازي، باب احد جبل يحبنا و نحبه، ج -1
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 و رفيق سفرش، �هجرت پيامبر اكرم

  �ابوبكر صديق
 



 



 

  

  

  

  

  

  فصل اول
  

   براي هجرت� ريزي دقيق پيامبر اكرم شكست نقشة مشركان و برنامه
  

هاي  بعد از آنكه قريش در جلوگيري ياران رسول خدا از هجرت به مدينه با وجود شيوه
تند خود با شكست مواجه شده بودند، به جدي بودن خطري كه منافع اقتصادي و 

كرد، پي بردند و در دارالندوه   عرب تهديد ميهاي جايگاه اجتماعي آنان را ميان قبيله
در مورد از بين بردن رهبر دعوت به رايزني پرداختند؛ چنانكه ) محل مشورتي قريش(

  : نويسد سير اين آيه ميابن عباس در تف

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ//// zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... xx xx8888θθθθ çç ççGGGG ÎÎ ÎÎ6666 øø øø[[[[ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† 44 44 
tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ çç çç$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )30 ،انفال(   � ####$$

كشيدند كه  هنگامي را كه كافران دربارة تو نقشه مي) اي پيامبر به خاطر بياور(«
انديشيدند و  آنان چاره مي. تو را به زندان بيفكنند يا بكشند و يا اينكه بيرون كنند

كرد و خداوند بهترين  سازي مي ارهكشيدند و خدا هم تدبير و چ نقشه مي
  ».ساز است چاره

صبح فردا او را با : برخي گفتند. ر به مشورت پرداختندقريش در مكه با يكديگ
زنجير ببنديد و نگاه داريد و برخي گفتند او را به قتل برسانيد و برخي گفتند او را از 

ئه آگاه كرد بنابراين، آن خداوند، پيامبرش را از اين توط. كنيم ميان خودمان اخراج مي
.  و پيامبر مكه را به قصد مدينه ترك نمود1 خوابيد� شب علي در بستر پيامبر اكرم

                                                           

 .135، ص السيرة النبويه قراءه لجوانب الحذر و الحيطه -1
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آميز خواهد بود،  برگزيدگان قريش اطمينان داشتند كه توطئه پست و زبونانة آنان موفقيت
، به  خوابيده بود، علي را ديدند� اما صبح هنگام با يورش بر بستري كه پيامبر اكرم

:  پرسيدند �شكست فاحش خويش پي بردند و با حالت ياس و نااميدي از علي
آنها رد پاي پيامبر را گرفتند و وقتي به كوه . دانم نمي: رفيقت كجاست؟ علي گفت

غار تار از كنار غار گذشتند، اما عنكبوتي را ديدند كه بر دهانه . رسيدند، سردرگم شدند
 اين تازگي كسي اينجا نيامده است و رسول خدا سه روز در به: با خود گفتند. تنيده بود

  1.غار به سر برد
اين يادآور اوضاع مكه قبل از تغيير و «: نويسد  قطب در تفسير اين آيات ميسيد

گر يقين و اعتماد به آينده است  تبديل اوضاع و موضع اهل مكه است و اين جريان، الهام
مسلماناني كه اولين . باشد چه مقدر نموده است، ميهمانطور كه بيانگر تدبير الهي در آن

گرفتند، به هر دو حالت يعني شرايط زندگي در  ها مورد خطاب قرار مي بار با اين آيه
مكه و سختيها و دشواريهايي كه با آن سروكار داشتند، آگاهي كامل داشتند و كافي بود 

هاي آن را با وضعيت فعلي و ها گذشتة نزديك خود را و ترسها و اضطراب كه با اين آيه
هاي  انديشي و توطئه امنيت و آسايش آن مقايسه بكنند و به خاطر بياورند و چاره

  . و سپس نجات يافتن و پيروزي وي را به ياد بياورند� مشركان را عليه پيامبر اكرم
 را به زنجير بكشند و او را � حيله ونقشة شوم مشركان اين بود كه پيامبر اكرم

 كنند تا بميرد و يا او را به قتل برسانند و از دست او راحت شوند و يا او را از زنداني
ها را طراحي نمودند، اماسرانجام بر كشتن وي  آنها همة اين نقشه. مكه اخراج نمايند

اتفاق نظر كردند و قرار بر اين شد كه جواناني از همة قبايل، اين عمل زشت و مذموم 
ها تقسيم شود؛ چراكه آنان بر اين باور بودند كه  و بين همه قبيلهرا انجام دهند تا خون ا

عرب را نخواهد داشت و در نتيجه به گرفتن قبايل هاشم توانايي قصاص از تمامي  بني
  .خون بهاي پيامبر راضي خواهند شد و كار بدين گونه به اتمام خواهد رسيد

� tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ çç çç$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )30 ،انفال(   � ####$$
  ».كند و خدا بهترين مكركنندگان است كنند و خدا نيز مكر مي آنها مكر مي«
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گيرد و با تعبيري كوبنده با آنان  خداوند اين گونه توطئة آنها را به باد تمسخر مي
گويد؛ چراكه قدرت خداوند توانا و جبار، كه بر بندگانش چيره است و بر كار  سخن مي

توان با توانايي انسانهاي ناتوان و ضعيف  توانا و محيط بر همه چيز است را نميخود 
  1.مقايسه كرد

  
   براي هجرت� ريزي پيامبر اكرم برنامه
 هر روز صبح يا شام به خانه � اكرمپيامبر : المؤمنين، عايشه، روايت است كه  از ام

 اجازه داده شد تا � يامبر اكرموز به پآمد تا اينكه روزي فرا رسيد كه در آن ر ابوبكر مي
هجرت را آغازنمايد و از ميان قومش از مكه خارج شود و در اين روز بود كه به هنگام 

  . به خانة ما آمد� ظهر پيامبر اكرم
 وارد شد، ابوبكر از تخت خود كه بر آن نشسته  �وقتي پيامبر اكرم: گويد عايشه مي

 نشست و آنجا جز پدرم و من و خواهرم � تر رفت و پيامبر اكرم بود، كمي آن طرف
ابوبكر . از نزد خود بيرون كناينها را :  فرمود �آن گاه پيامبر اكرم. اسماء كسي نبود

ادرم فدايت باد چه خبر است؟ اي پيامبر خدا، اين دو دختران من هستند، پدر و م: گفت
عايشه . رومز مكه بيرون ببه من اجازه داده شده است تا به قصد هجرت ا : فرمود
  .آري تو همراهم خواهي بود: من همراهتان خواهم بود؟ فرمود: ابوبكر گفت: گويد مي

به خدا سوگند تا آن روز نديده بودم كسي از شادي گريه كند، اما : گويد عايشه مي
اين ! اي پيامبر خدا: سپس ابوبكر گفت. كرد  كه گريه ميبراي اولين بار ابوبكر را ديدم

آن گاه آنها عبداهللا بن ارقط مردي از . ام ن براي همين منظور آماده كردهدو سواري را م
بني ديل بن بكر را كه مشرك بود، اجير كردند تا راهنماي آنان در اين سفر باشد و آنها 

  2.سواريهاي خود را به او دادند تا اينكه زمان موعد خروج از مكه فرا رسيد
شه روايت نموده و در آن آمده را از عايبخاري نيز در حديثي طوالني اين ماجرا 

اين :  نشسته بوديم كه كسي به پدرم گفتروزي ظهر هنگام در خانة ابوبكر«: است
پيامبر خدا است، در حالي كه سرش را پوشانده بود و قبل از اين معموالً در اين وقت 
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ز براي امر پدر ومادرم فداي او باد، سوگند به خدا او ج: ابوبكر گفت. آمد نزد ما نمي
 به ابوبكر � پيامبر اكرم: گويد عايشه مي. اغ ما نيامده استمهمي دراين وقت به سر

 پيامبر. اينها خانوادة شما هستند: ابوبكر گفت. از نزد خود بيرون كناينها را : گفت
پدر و مادرم فدايت : ابوبكر گفت. ة هجرت داده شده استبه من اجاز:  فرمود�اكرم

پدرم : ابوبكر گفت. بله:  فرمود�  همراهت خواهم بود؟ پيامبر اكرمباد، آيا من نيز
. خرم آن را مي:  گفت� پيامبر اكرم. فدايت باد، پس يكي از اين سواريهاي من را بردار

پس ما شتران آنها را به بهترين صورت تجهيز كرديم و توشة آنها را در : ويدگ عايشه مي
اي از كمرش جدا كرد و با آن  وبكر، قطعه پارچهاسماء، دختر اب. اي قرار داديم كيسه

 و ابوبكر � سپس پيامبر اكرم. گويند دهانه كيسه را بست بنابراين، او را ذات النطاقين مي
به غاري دركوه ثور پناه بردند و در آنجا سه شب پنهان شدند و عبداهللا بن ابوبكر كه 

راند و در آخر شب از پيش آنها گذ نوجواني هوشيار و فهميده بود، شب را نزد آنها مي
كرد كه شب را در مكه گذرانده  كرد و صبح در ميان قريش طوري وانمود مي حركت مي

گرفت، بعد از   و ابوبكر انجام مي� اي كه عليه پيامبر اكرم است و از طرفي هر توطئه
 آنها از آورد تا نمود و گوسفندان را شبانگاه به آن جا مي تاريكي هوا، آنان را مطلع مي

دم كه هنوز هوا تاريك بود، گله را از آن  عامر بن فهيره به هنگام سپيده. شير آن بنوشند
اين كار را در هر سه شبي كه پيامبر و ابوبكر آن جا بودند، انجام . داد جا حركت مي

ابوبكر و رسول خدا مردي از بني ديل را كه از نسل عبدبن عدي بود به عنوان . داد مي
آن مرد بر دين قريش بود، اما آنها بر او اعتماد كردند و . خود اجير كردندراهنماي 

. سواريهاي خود را به او دادند و با او وعده كردند كه بعد از سه شب به غار ثور بيايد
عامر بن فهيره و راهنما همراه آنها به راه افتادند و راه ساحل را در . روز موعد فرا رسيد

  1.پيش گرفتند
  
   تا غار ثوراز مكه

طالب و ابوبكر صديق و   از مكه بيرون شد، كسي جز علي بن ابي� وقتي پيامبر اكرم
 به علي فرمان داد كه در مكه بماند � پيامبر اكرم. خانوادة ابوبكر از ماجرا اطالع نداشت
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تا امانتهاي مردم را برگرداند؛ زيرا بسياري از مردم مكه امانتهاي خود را به خاطر 
  1.گذاشتند  امانتداري رسول خدا، نزد وي ميصداقت و

اي كه پشت خانه ابوبكر بود،   با هم قرار گذاشتند و از دريچه �ابوبكر و پيامبر اكرم
 و اين به خاطر آن بود تا حركت آنها كامالً مخفيانه انجام گيرد تا قريش 2بيرون رفتند

 با راهنماي خود قرار متوجه خروج آنان نشوند و مزاحمتي ايجاد ننمايند و از قبل
  3.گذاشته بودند كه پس از سه شب، همديگر را در غار ثور مالقات نمايند

  
  دعاي پيامبر هنگام خروج از مكه

سپاس خداوندي را كه مرا «: به زبان آورد هنگام ترك مكه اين دعا را � پيامبر اكرم
 دنيا و سختيهاي مرا در مقابل نگرانيهاي! پروردگارا. آفريد در حالي كه هيچ نبودم

  .روزگار و مصيبتهاي شب و روز ياري ده
مرا در سفرم همراهي كن و در ميان خاندانم جانشين و كفيل من باش و ! پروردگارا

اي، بركت عنايت كن و در پيشگاه خود زبون و تسليمم ساز و  در آنچه به من روزي داده
بم ساز و مرا به مردم مرا بر خلق و خوي شايسته قوت بخش و در پيشگاه خود محبو

تو پروردگار مني و من به جمال بزرگوارت كه ! اي پروردگار مستضعفان. وامگذار
آسمانها و زمين بدان روشن شده و تاريكيها بدان از بين رفته و كار اولين و آخرين 

برم از اينكه خشم تو بر من فرود بيايد و يا  مردمان بدان سامان يافته است، پناه مي
برم و از زوال نعمتهايت و از  به تو پناه مي. ي خود را بر من فرود آوريناخشنود

. هاي ناخشنوديت غافلگيرشدن به نعمتهايت و از رخت بربستن عافيت و از همه جلوه
كنم و هيچ  فرجام و فرمان از آن توست و من بهترين آنچه را در توان دارم تقديم مي

  4».نيرو و تواني جز ياري تو نيست
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: حزوره در بازار مكه ايستاد و گفتن پيامبر به هنگام خروج از مكه در همچني
سوگند به خدا كه تو بهترين سرزمين خدا هستي و خداوند تو را از همة سرزمينها «

اند، هرگز بيرون  بيشتر دوست دارد و اگر نبود كه ساكنان تو مرا از دامنت بيرون رانده
  ».رفتم نمي

امام احمد چنين . دامه داد و از دسترس مشركان بيرون ش به سفرش اد� پيامبر اكرم
مشركان رد پاي آنها را گرفتند تا اينكه به كوه رسيدند، كوه ثور و در : .كند روايت مي

.  و همراهش كجا رفته است� آنجا رد پاي آنان را گم كردند و ندانستند كه پيامبر اكرم
تار عنكبوت تنيده ند كه بر دهانه غار پس باالي كوه رفتند و به كنار غار آمدند و ديد

رفت تار عنكبوت بر دهانه غار باقي  اگر كسي داخل اين غار مي: شده است، گفتند
ماند و بدين صورت خداوند به وسيلة اين لشكر خود، باطل را خوار و زبون كرد و  نمي

له با حق را پيروز نمود؛ چون لشكريان خدا خواه مادي باشند يا معنوي، ياراي مقاب
اگر مادي باشند، قدرت و خطر آن در بزرگي جسم آن نماد پيدا . لشكر باطل را دارند

شوند، لشكر بزرگي را از بين  كند و چه بسا ميكروبهائي كه با چشم ديده نمي نمي
  : برند؛ چنانكه خداوند فرموده است مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ || ||====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== tt ttΒΒΒΒ       $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... zz zz ÉÉ ÉÉ)))) øø øøŠŠŠŠ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### yy yyŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 

      ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ zz zz>>>>$$$$ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ       tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zz[[[[ ££ ££∆∆∆∆ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ 

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ$$$$ || ||³³³³ tt tt6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 �   ) 31 ،مدثر(  
ايم و تعداد آنان را نيز جز  مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده«

هدف اين است كه اهل كتاب، يقين و اطمينان . ايم آزمايش كافران نساخته
حاصل كنند و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد و اهل كتاب و مؤمنان ترديد به خود 

خدا مثالً : است و كافران بگويند) نفاق(ماري راه ندهند و كساني كه در دلشان بي
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خواسته است؟ اين گونه خداوند هر كس را بخواهد، گمراه   مياز بيان اين چه
لشكرهاي پروردگارت را جز او . بخشد سازد و هر كس را بخواهد هدايت مي مي

  ».داند واين جز اندرزي براي مردم نيست كسي نمي
يعني سپاهيان و لشكريان پروردگارت از بس كه زيادند، كسي جز خودش شمار آنها 

همان طور كه هيچ كس . 1اند حساب لشكريان خدا، غيرمحدود و بيداند؛ پس  را نمي
تواند ممكنات را حساب نمايد و به حقايق و صفتهاي آن حتي به صورت اجمالي  نمي

آگاه باشد، گذشته از اينكه از اوضاع كمي و كيفي و نسبي آنها به طور مشروح اطالع 
  2.يابد
  

  خداوند از جانب � عنايت و حفاظت ويژة پيامبر اكرم
اگرچه پيامبر خدا از ساير اسباب موجود استفاده كرد، اما ايشان به طور مطلق به اسباب 
تكيه نكرد؛ بلكه به خدا اعتماد كرد و اميد بزرگي به ياري و كمك وي داشت و همواره 

 و آن را زمزمه 3بخش خاطرش بود اي كه خداوند به او آموخته بود تسلي اين جمله
  .كرد مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ 55 55−−−− ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹  ÍÍ ÍÍ____ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyllll tt tt���� øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ 55 55−−−− ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt tt,,,, yy yyδδδδ yy yy———— uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ]] ]]%%%%θθθθ èè èèδδδδ yy yy———— �   )80 ،اسراء(  
يرون آور و از جانب خود مرا صادقانه وارد كن و صادقانه ب! پروردگارا: بگو«

  ».قدرتي به من عطاء فرما كه برايم يار و مددكار باشد
آموزد تا او را با همين دعا به  اين آية كريمه دعايي است كه خداوند به پيامبرش مي

فرياد بخواند و همچنين براي امت او درسي باشد كه خدا را اين گونه بخوانند و به 
 صداقت در ورود و خروج كنايه از خوب بودن تمام سوي او متوجه گردند؟ منظور از

                                                           

 .208، ص 30، ج تفسير رازي -1
 .60، ص 9، ج السعود تفسير ابي -2
 .72، ص الهجرة النبويه المباركه -3



619  � و رفيق سفرش، ابوبكر صديق�هجرت پيامبر اكرم

سفر از آغاز تا پايان است و ارزش صداقت و راستي در اينجا به اندازة ارزش تالشهايي 
آنها كوشيدند تا او را در مورد آنچه خداوند بر او نازل . است كه مشركان انجام دادند

زهايي را به خداوند نسبت دهند كه نموده بود، به فتنه مبتال سازند تا با افترا و دروغ چي
اش را كه عبارت از پايداري و   خداوند اين امور را نازل نفرموده بود، اما صداقت، نتيجه

  .داد  پاكيزگي و اخالص بود، مي

� ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<<  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ �     
  ».و از جانب خود قدرتي به من عطا كن كه يار و مددكار من باشد«

يعني قدرت و هيبتي كه با آن بتوان بر قدرت زمين و نيروي مشركان غالب آمد و 

  �كلمه  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© بيانگر نزديك بودن و ارتباط با خدا و كمك خواستن مستقيم از  � !!!!©©
وي و پناه بردن به ايشان است؛ چراكه امكان ندارد كه صاحب دعوت، قدرت را جز از 

جز از قدرت الهي از چيزي ديگر بترسد و يا به حاكم و خدا بخواهد و امكان ندارد كه 
يا كسي كه صاحب مقامي است، پناه ببرد تا او را ياري دهد و حفاظت كند؛ بلكه قبل از 

شود و گاهي هم، دعوت در دل قدرتمندان و صاحبان پست و  همه او متوجه خدا مي
شوند و در  ي دعوت ميگزاران واقع كند، آن گاه آنان سربازان و خدمت مقام نفوذ مي

گردند، اما اگر قضيه برعكس شود و دعوت، سرباز پادشاهان و اربابان  نتيجه كامياب مي
گزار آنها باشد، هرگز به موفقيت نخواهد انجاميد؛ زيرا دعوت، فرمان  قدرت و خدمت

  1.الهي است و از قدرتمندان و صاحبان مقام باالتر است
ه كرده بودند و پيامبر و ابوبكر در محل ديد آنها هنگامي كه مشركان، غار را محاصر

داد كه آرام باشد؛ چراكه خداوند با   به ابوبكر اطمينان مي� قرار داشتند، آن حضرت
اگر يكي : ي كه در غار بودم به پيامبر گفتمدر حال: ويدگ ماست؛ چنانكه ابوبكر صديق مي

در مورد دو نفري ! ابوبكر«: بر فرمودپيام. د ما را خواهد ديداز آنها زير پايش را نگاه كن
  ».بري؟ كه سومين آنها خدا است، چه گمان مي

                                                           

 .2247، ص 4، ج في ظالل القرآن -1
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دو نفراند كه سومين ! ساكت باش! ابوبكر«: ر روايتي ديگر آمده است كه فرمودو د
  1».آنها خداست

اويد خود ثبت نموده و فرموده خداوند نيز اين گفتگوي زيبا را در كالم هميشه ج
  : است

� �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΖΖΖΖ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù çç ççνννν tt tt���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ªª ªª!!!! $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 šš šš†††† ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ rr rrOOOO ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ oo ooΨΨΨΨ øø øøOOOO $$ $$#### 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ (( (( 
tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 77 77ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø���� tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �   )40 ،توبه(  
اگر پيغمبر را ياري نكنيد، خدا او را ياري كرد بدانگاه كه كافران او را بيرون «

 هنگامي كه آن دو در غار شدند، در اين. كردند، در حالي كه او دومين نفر بود
خداوند . غم مخور كه خدا با ما است: گام پيغمبر خطاب به رفيقش گفتهن

آرامش خود را بهرة او ساخت و پيغمبر را با سپاهياني ياري داد كه شما آنان را 
ديديد و سرانجام سخن كافران را فرو كشيد و سخن الهي پيوسته باال بوده  نمي

 ».است و خدا با عزت است و حكيم
 � دراينجا خداوند به اصحاب و ياران پيامبر اكرم: گويد  آيه ميطبري در تفسير اين 

 در مقابل دشمنان دين خدا را برعهده � دارد كه او ياري و پيروزي پيامبر اكرم اعالم مي
خواهد گرفت؛ حال چه آنها درصدد ياري او برآيند و يا راضي به ياري وي نگردند و 

 را وقتي كه دشمنان ايشان زياد  � پيامبر اكرمشود كه او ياري خداوند به آنها يادآور مي
 � و دوستانشان اندك بودند، انجام داد؛ پس چگونه وقتي كه تعداد همراهان پيامبر اكرم

 به ياران رسول خدا خداوند خطاب! زياد و دشمنان اندك باشند، چنين نخواهند كرد
يد و حركت نكنيد وبه اگر شما همراه پيامبر من بيرون نرو! اي مؤمنان: گويد چنين مي

چنانكه هنگامي كه كافران . ياري او برنخيزيد، بدانيد كه خداوند ياري كنندة اوست

                                                           

 .3653، كتاب فضائل الصحابه، باب مناقب المهاجرين، شمارة البخاري -1
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اش بيرون كردند و رسول خدا در حالي كه فقط يك نفر با  قريش او را از وطن و خانه
برد، وقتي ابوبكر ترسيد كه مبادا  در غار به سر مي) �يعني وقتي ابوبكر(خود داشت 

غمگين مباش چون خداوند با ماست و : اي آنها را بدانند، رسول خدا گفتجمشركان 
ياري كنندة ماست و هرگز مشركان جاي ما را نخواهند دانست و دستشان به ما نخواهد 

خدا پيامبرش را در آن روز بر دشمن پيروز گردانيد و اين در «: گويد داوند ميخ. رسيد
كسي قرار داشت؛ پس چگونه  ك و بيحالي بود كه آن حضرت در وضعيت هراسنا

گرداند؛ در حالي كه ياران و لشكريان او را زياد  خداوند او را خوار و نيازمند شما مي
  1».كرده است

 در اين آيه به ميان آمد دكتر عبدالكريم زيدان در مورد اين همراهي و معيت خدا كه

\\ �و اين معيت و همراهي الهي كه از فرمودة الهي : گويد مي \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ (( فهميده  � ))
شود باالتر از همراهي خداوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است كه در اين آيه ذكر  مي

  : شده است

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨ρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �   ) ،128نحل(  
  ».خداوند با پرهيزگاران و با كساني است كه آنها نيكوكارند«

باشد و مشروط به  و همراهش مي �  همراهي در آن جا با خود پيامبر اكرمچون
صفتي مانند پرهيزگاري و نيكوكاري نيست كه نتيجة عمل و كار آن باشد؛ بلكه اين 

باشد و اين همراهي با ياري كردن به   و همراهش مي� همراهي مخصوص پيامبر اكرم
  2. استها و امور خارق العاده تضمين شده وسيلة نشانه

اين زماني بود كه قريش از : نويسد  ها و معجزات مي سيد قطب در مورد اين نشانه
محمد به تنگ آمده بودند، همان طور كه همواره قدرتهاي بزرگ از سخن حق به تنگ 

توانند در برابر آن  رسند كه نه توان دور كردن آن را دارند ونه مي آيند و به جايي مي مي
، قريش عليه آن حضرت توطئه كردند و تصميم بر اين گرفتند تا خود بنابراين. صبر كنند

را از دست او راحت كنند، اما خداوند او را از توطئه آنها آگاه ساخت و به او وحي كرد 
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تا تنها به اتفاق همراهش ابوبكر بيرون برود و اين در حالي بود كه نه لشكري داشت و 
 و قدرتشان از قدرت او بيشتر بود، اما سرانجام چه نه سالحي، اما دشمنان او زياد بودند

شد؟ از يك طرف همه قدرتهاي مادي جمع شده بود و در طرف ديگر فقط پيامبر 
 و همراهش بود كه از اين قدرتها چيزي در اختيار نداشتند؟ خداوند از سوي �اكرم

و كافران را ديدند، پيامبرش را پيروز گردانيد  خود با سپاهياني كه مردم آن را نمي
  :  داد و آنها خوار و زبون برگشتندشكست

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø���� tt tt¡¡¡¡9999 $$   )40توبه، (   � ####$$
و شوكت و آئين آنها را از هم (و سرانجام، سخن كافران را فروكشيد «

  ».گسيخت
ين نمونة همچنان در جايگاه بلند خود پيروز و با قدرت باقي ماند و ا» اهللا«و كلمة 

باشد و خداوند تواناست كه اين صحنه  اش مي اي از نصرت خدا به پيامبرش و كلمه زنده
اي از  را به دست قومي ديگر كه اهل تنبلي و سستي نباشند، تكرار نمايد و اين نمونه

  1.واقعيت است اگر كسي بعد از وعدة خداوند به دنبال دليلي ديگر باشد
  

  ير هجرتگذر بر خيمة ام معبد در مس
 در غار بود، او و همسفرش از غار بيرون رفتند و � مسه شب بعد از آنكه پيامبر اكر

.  نااميد شده بودند� اينك تعقيب كنندگان خسته و مشركان از دسترسي به پيامبر اكرم
ديل به   و ابوبكر مردي از قبيلة بني� قبالً به ذكر اين موضوع پرداختيم كه پيامبر اكرم

او مشرك بود و آنها به او اعتماد كرده بودند و .  بن اريقط را اجير كرده بودندنام عبداهللا
شتران خود را به او داده بودند و با او وعده گذاشته بودند كه بعد از سه شب شتران آنها 

آن مرد در وقت مقرر نزد آنها آمد و به اتفاق آنها از راهي كه . را به غار ثور بياورد
  2.كرد، به سوي مدينه حركت نمود ي رفت و آمد نميمعموالً از آن كس
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در اين منطقه .  افتاد2 گذر آنها بر ام معبد1 در محل قديد� در راه مدينه پيامبر اكرم
ام معبد، خواهر حبيش بن خالد خزاعي است كه راوي . قبيلة خزاعه، سكونت داشتند

ز طرقي روايت شده داستان آن معروف است و ا: گويد ابن كثير مي. اين ماجرا است
 كه يكي از ياران � از خالد بن جيش خزاعي. 3كنند است كه يكديگر را تقويت مي

 وقتي از مكه به قصد � پيامبر اكرم«: گفت  است، روايت شده است كه مي� پيامبر اكرم
هجرت به سوي مدينه بيرون رفت، گذر ايشان و ابوبكر و غالم ابوبكر به نام عامر بن 

او پيرزني . ماي آنان، عبداهللا بن اريقط ليثي، به خيمه ام معبد خزاعي افتادفهيره و راهن
پيامبر . داد نشست و به رهگذران آب و غذا مي برازنده و پرتوان بود كه در كنار خيمه مي

 و يارانش از او پرسيدند كه گوشت وخرمايي دارد تا از او خريداري كنند، اما � اكرم
در . بردند م نيز در آن سال در خشكسالي و تنگدستي به سر ميمرد. نزد او چيزي نيافتند
اين گوسفند ! م معبدا:  در گوشة خيمه گوسفندي را ديد، فرمود � آن هنگام پيامبر اكرم
گوسفندي است كه از شدت ضعف و الغري تاب و توان رفتن با گله : چيست؟ او گفت

ن است كه شيري تر از آ ضعيف: شير دارد؟ گفت:  فرمود� را نداشته است، پيامبر اكرم
پدر و مادرم فدايت باد، اگر : دهي آن را بدوشم؟ گفت اجازه مي: فرمود. داشته باشد

 دستي بر پستانهاي گوسفند � پيامبر اكرم. شيري در پستانهايش يافتي، آن را بدوش
ه زد، شير از پستانهاي گوسفند به شدت فوار. كشيد و نام خدا را بر زبان آورد و دعا كرد

به آن زن شير . رسول خدا ظرفي خواست و در آن شير دوشيد تا اينكه ظرف پر شد
سپس به همراهانش داد و آنها سير شدند و خودش نيز نوشيد و . نوشانيد تا سيراب شد

 در آن ظرف � سپس چندبار آنها شير نوشيدند؛ سپس بار ديگر پيامبر اكرم. سير شد
  .و آن گاه آن ظرف را نزد او نهادند و رفتندشير دوشيد تا اينكه ظرف پر شد 

سپس آنان آهنگ حركت نمودند و طولي نكشيد كه شوهر ام معبد به خيمه برگشت 
رفتند،  در حالي كه چند بز الغر و ضعيف كه در حال مردن بودند و آهسته آهسته راه مي

:  پرسيدوقتي ابومعبد شير را مشاهده كرد شگفت زده شد و از همسرش. در پيش داشت
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گوسفندان از خانه دور . ايم اين شير از كجا است؟ ما كه حيوان شيردهي نداشته! ام معبد
دارد؟ ام آيند و گوسفندي كه در خيمه هست، نيز شيري ن هستند و فقط شب به خانه مي
سوگند به خدا ما حيوان شيردهي نداشتيم، اما مرد : معبد در پاسخ همسرش گفت

: همسرش گفت. و چنان ويژگيهائي بودا عبور كرد كه داراي چنين مباركي از كنار خيمة م
مردي خوش سيما و زيبا، خوش خلق و با : ام معبد گفت.  او را براي من بگواوصاف
اي درخشان، كه نه الغر بود و نه سرش كوچك بود؛ چشماني سياه و مژگاني  چهره

افزوده بود، محاسني اش  صدايش درشت بود و درازاي گردنش بر زيبايي. درشت داشت
شيرين سخن و گزيده گوي . انبوه و پرپشت داشت و ابروانش كشيده و به هم پيوسته بود

هاي رشتة مرواريدي بود كه  گويا سخنان وي دانه. كرد گوئي مي گو و نه كم نه ياوه. بود
سيماترين مردم از فاصله دور بود و نيكوترين آنان از  زيباترين و خوش. ريخت فرو مي

. ترين آنها بود قامت اي ميان دو شاخه بلند و كوتاه بود كه زيباترين و نيك شاخه. زديكن
  .رو و سبكسر نبود دادند، ترش همراهانش به فرمان او گوش فرا مي

سوگند به خدا اين همان مردي است كه قريش در صدد يافتن او : گفتابومعبد 
در همين اثنا .  اين كار را خواهم كردهستند و من خواستم با او همراه شوم و اگر بتوانم

دا از دانستند كه ص شنيدند، ولي نمي انداز بود كه اهل مكه آن را مي در مكه صدايي طنين
  : گفت كيست و از كجا است، مي

  جزي اهللا رب الناس خير جزائه
 

  رفيقين قاال خيمتي ام معبد 
 

ام معبد   هنگام ظهر در خيمهخداوند، بهترين پاداش خود را به دو همراهي بدهد كه به«
 ».استراحت كردند

  هما نزال بالهدي و اهتدت به
 

  فقد فاز من امس رفيق محمد 
 

آنها با هدايت آمدند و ام معبد به وسيلة اوهدايت يافت و چه رستگار است آن كس كه «
  ».1013رفيق و همسفر محمد گردد
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  سراقه بن مالك و تعقيب پيامبر
 اعالم كردند كه هر كس محمد را زنده يا مرده بياورد، صد شتر قريش در انجمنهاي مكه

سراقه بن . هاي عربي كه در اطراف مكه بودند، رسيد اين خبر به گوش قبيله. جايزه دارد
اما . مالك بن جعشم براي كسب اين جايزه چشم طمع دوخته و سخت اميدوار بود

يره شود، با او چنان كرد كه تواند بر آن چ خداوند با قدرت خويش كه هيچ چيزي نمي
  . گرديد� از مدافعان پيامبر اكرم
عبدالرحمان بن مالك مدلجي برادرزاده سراقه بن جعشم به : گويد ابن شهاب مي

پيام : گفت از سراقه بن جعشم شنيد كه ميحكايت از پدرش به من گفت كه پدرش 
شد يا اسير كند در مقابل  وابوبكر را بك �كفار قريش نزد ما آمد كه هر كس پيامبر اكرم
ام،  آن گاه در حالي كه من در انجمن قبيله. هر يك از آنها صد شتر دريافت خواهد كرد

من هم اكنون ! سراقه:  و گفتبني مدلج، نشسته بودم، مردي از قبيله ما وارد شد
سراقه گفت . كنم كه آنان محمد و همراهانش باشند شبحهايي در ساحل ديدم؛ گمان مي

. اند هيچ وقت آنها نبوده: محمد و همراهانش هستند، ولي گفتميقين دانستم كه آنها به : 
ايم، آن  اي، فالني و فالني هستند كه ما هم با چشمانمان آنان را ديده آنهايي كه تو ديده

ام راه افتادم و به كنيزم فرمان دادم تا  گاه پس از درنگي كوتاه، بلند شدم و به سوي خانه
ام را برداشتم و از پشت خانه  ت تپه ببرد و منتظر من نگاه دارد و من نيزهاسب مرا پش

درنگ به محلي رفتم كه او گفته بود، تا اينكه به  خارج  شدم و سوار بر اسب خود بي
در اين هنگام پاي اسبم لغزيد و از باالي آن .  و همراهانش نزديك شدم� پيامبر اكرم

توانم به   قرعه را درآوردم و با آن قرعه زدم كه ميپس تيرهاي مخصوص. به زمين افتادم
دوباره سوار بر اسب . همان تيري در آمد كه خوشايندم نبود. آنها آسيبي برسانم يا نه

 را شنيدم، رسول � خود شدم و به آنها نزديك شدم تا اينكه صداي تالوت پيامبر اكرم
. گرداند طرف و آن طرف روي برميگرداند، اما ابوبكر زياد به اين  خدا سرشان را برنمي

سپس . در اين هنگام دستهاي اسبم تا زانو در زمين فرو رفت و من از آن به زمين افتادم
ناگهان ديدم بر اثر فرو رفتن دستهايش غباري چون . برخاستم و اسبم را برون كشيدم

.  نداشتمدود به هوا بلند شد؛ باز ديگر بار قرعه زدم، اما همان تيري درآمد كه دوست
من بر اسبم سوار شدم تا اينكه نزد آنها . آنها ايستادند. پس آنها را صدا زدم كه در امانيد
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 بر همگان پيروز � از آنچه برايم پيش آمده بود، دانستم كه به زودي پيامبر اكرم. آمدم
ا ات ر اند كه هر كس تو را دستگير كند ديه قوم و قبيلة شما مقرر كرده: گفتم. خواهد شد

به او بدهند و براي آنان مقاصدي كه مردم دربارةآنان داشتند، باز گفتم؛ سپس توشه و 
استند و فقط كاال به آنها عرضه داشتم، اما آنها از من قبول نكردند و از من چيزي نخو

 خواستم تا براي من �  دار؛ پس من از آن حضرت اين راز را براي ما پوشيده: گفتند
اي پوست برايم   و او به عامر بن فهيره دستور داد كه در قطعهاي بنويسد امان نامه

  1014.اي بنويسد؛ سپس پيامبر خدا به راهشان ادامه دادند نامه امان
در مورد داستان سراقه مطالب ديگري نيز معروف است؛ چنانكه ابن عبدالبر و ابن 

 ابوموسي و ايشان سفيان بن عيينه از: گويد ابن عبدالبر مي. اند ر كردهحجر و ديگران ذك
آن روز چه حالتي «:  به سراقه بن مالك گفت� اند كه پيامبر اكرم از حسن روايت كرده

بعدها وقتي كه » بندهاي كسري را خواهي پوشيد؟ به تو دست خواهد داد كه دست
 آورده شد، سراقه را � بندهاي كسري وكمربند و تاج او نزد اميرالمؤمنين عمر دست

ايش موهاي سراقه مردي پرمو بود كه دسته. ها را به دست سراقه دادبند صدا زد و دست
سپاس خداوندي را كه ! اهللا اكبر: گفت. دستهايت را بند كن: زيادي داشتند، عمر گفت

نمود، گرفت و به سراقه بن  بندها را از كسري بن هرمز كه ادعاي خدايي مي اين دست
. 1015گفت ا صداي بلند اين جمله را ميعمر ب. نشيني از بني مدلج پوشاند جعشم باديه

زد ومردم اطراف او بودند و سراقه با  سپس سراقه سوار بر اسبي شد و در مدينه دور مي
بندهاي  سپاس خدائي را كه اين دست! اهللا اكبر: دكر صداي بلند سخنان عمر را تكرار مي

 جعشم نمود، از او گرفت و به سراقه بن كسري بن هرمز را كه ادعاي خدايي مي
  1016.مدلج پوشاند نشيني از بني باديه
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   دلهاستپاك است خدايي كه دگرگون كننده
 را دستگير كند و به رهبران مكه تحويل دهد تا صد � خواست پيامبر اكرم سراقه مي

شتر جايزه بگيرد، اما او كه در آغاز روز بر عليه آنان در تكاپو و جستجو بود، در پايان 
 � سراقه آنهايي را كه در جستجو و يافتن پيامبر اكرم. ه بودروز نگهبان آنان گرديد

من از سرتاسر اين منطقه براي شما خبر گرفتم و : گفت گردانيد و مي ده بودند، برميبرآم
 به مدينه � وقتي سراقه مطمئن شد كه پيامبر اكرم. ام كار را براي شما آسان نموده

 تعريف كرد و مردم آن را براي رسيده است، داستان خود و اسبش را براي مردم
نمودند تا اينكه اين داستان موضوع اصلي مجالس مشورتي مكه قرار  همديگر نقل مي

اي گردد، در  سران قريش از اينكه مبادا اين داستان باعث مسلمان شدن عده. گرفت
اي  هابوجهل به آنها نام. هراس بودند؛ چراكه سراقه امير و رئيس قبيله بني مدلج بود

  : نوشت كه حامل اين اشعار بود
  بني مدلج اني اخاف سفيهكم

 

  سراقه مستغوٍ لنصر محمد 
 

 ».اي بني مدلج من از نادان شما، سراقه، كه قصد كمك به محمد را دارد، درهراسم«
  ال يفرق جمعكمعليكم به أ

 

  ددؤفيصبح شتي بعد عز و س 
  

 ».د از عزت و سروري، پراكنده نشويدمانع او گرديد تا جمع شما را متفرق نسازد تا بع«
  : سراقه در پاسخ ابوجهل چنين سرود 
  ابا حكم واله لوكنت شاهداً

 

  المر جوادي اذ تسوخ قوائمه 
 

 ».ديدي كه چگونه پاهاي اسبم در زمين فرو رفت اگر تو مي! اي اباحكم«
  علمت و لم تشكك بان محمداً

 

  رسول و برهان فمن ذا يقاومه 
 

تواند در  تي و اصالً ترديدي نداشتي كه محمد رسول خدا است؛ پس چه كسي ميدانس مي«
 ».مقابل او مقاومت كند

  عليك فكف القوم عنه فانني
 

  اري امره يوماً ستبدو معالمه 
 

بر تو الزم است كه مردم را از او بازداري؛ چون من بينم كه به زودي كار او آشكار و چيره «
 ».گردد  مي
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  لناس فيه بأسرهمبامر تود ا
 

  1017بان جميع الناس طُراً مسلمه 
 

 ».اي كه همة مردم راضي خواهند شد و با او مصالحه خواهند نمود به گونه«
 

  � استقبال انصار از پيامبر خدا
 مكه را به قصد مدينه ترك نموده � مسلمانان با اطالع از اين موضوع كه پيامبر اكرم

نشستند تا   مي� آمدند و در انتظار قدوم پيامبر اكرم ياست، هر روز بامدادان به حرّه م
روزي بعد از آنكه . هايشان برگردند نمود تا به خانه اينكه گرماي ظهر آنها را وادار مي

هايشان شدند،  هايشان برگشتند، وقتي وارد خانه انتظار آنها طوالني شده بود، به خانه
ها رفت كه ناگهان چشم او به   خانهمردي يهودي براي كاري كه داشت بر بام يكي از

 و همراهانش افتاد كه لباس سفيد بر تن دارند و از دور به سوي مدينه  �پيامبر اكرم
اين است آن بخت و ! اي گروه عربها: مرد يهودي با صداي بلند فرياد زدآن . آيند مي

داشتند و به مسلمانها شتابان هر يك سالح خود را بر. كشيديد اقبالي كه انتظارش را مي
 همراه آنها به سمت � پيامبر اكرم.  رفتند و با او مالقات كردند� استقبال پيامبر اكرم

 دوم ماه 1018راست حركت كرد تا اينكه در محله بني عوف اقامت گزيد و اين پنجشنبه
بنابراين، آن دسته از .  ساكت نشسته بود� ابوبكر بلند شد و پيامبر اكرم. ربيع االول بود

تا . گفتند آمدند و به او تحنيت مي  را نديده بودند، نزد ابوبكر مي � كه پيامبر اكرمانصار
ابوبكر برخاست و آن حضرت را زير ساية رداي .  تابيد� اينكه آفتاب بر پيامبر اكرم

  �بعد از آن پيامبر اكرم.  را شناختند� اينجا بود كه مردم پيامبر اكرم. خود قرار داد
ر ميان بني عمرو بن عوف ماند و مسجدي بر پاية تقوا بنيانگذاري و  د1019تقريباً ده شب

  .1020)و به مدينه رفت(سپس سوار بر مركب خود شد . تأسيس كرد و در آن نماز خواند

                                                           

 .494 همان، ص -1017
روز جمعه بوده است : گويد  همين گفته مورد اعتماد است و كسي كه مي: گويد   حافظ، ابن حجر مي-1018

 .544، ص 7ج ، الفتح. قولش نادرست است
 .352، ص الهجرة في القرآن الكريم -1019
 .78 – 77، ص 5، ج �، كتاب مناقب االنصار، باب هجرة النبيصحيح بخاري -1020
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 اين مدت را در قبا سپري كرد و خواست وارد مدينه گردد، � بعداز آنكه پيامبر اكرم
مدند و در حالي كه مسلح بودند، به پيامبر آنها نزد پيامبر خدا آ. به دنبال انصار فرستاد

سوار شويد در حالي كه در امنيت قرار داريد و :  و ابوبكر سالم كردند و گفتند� اكرم
  .شود از فرمان شما اطاعت مي
 و ابوبكر در حالي سوار شدند كه انصار اطراف آنها را با سالح � آن گاه پيامبر اكرم

  1.گرفته بودند
گونه  م از مهرباني و شرافتد مدينه شد، اهل مدينه با نگاه توأ وار� وقتي پيامبر اكرم

  2».رسول خدا آمد، رسول خدا آمد« »جاء نبي اهللا، جاء نبي اهللا«: گفتند  مي
 به مدينه روز شادي بود كه تا قبل از آن، مدينه چنين روزي � روز ورود پيامبر اكرم

ا پوشيدند و گويا براي آنها عيد بود و به به خود نديده بود و مردم بهترين لباسهايشان ر
بار و تنگناي مكه به  حق كه روز عيد بود؛ چراكه روزي بود كه اسالم از محيط خفت

سرزمين مبارك و آزاد مدينه گسترش يافت و قرار بود از مدينه به ساير مناطق دنيا 
 شته و شرافتي رااهل مدينه فضل و احساني را كه خداوند به آنها ارزاني دا. گسترش يابد

 و ياران �شهر آنها، پيامبر اكرم . كردند  ميكه به آنها اختصاص داده بود، احساس
مهاجرش را در خود جاي داده و پناهگاه مهمي براي ياري كردن اسالم و سرزميني بود 
كه به زودي نظام اسالمي به صورت كلي و كامل با همة مبادي و اصولش در آن اجرا 

  3.گفتند راين، اهل مدينه با شادي به استقبال آنها آمدند و تكبير و تهليل ميبناب. گرديد مي

 وارد مدينه � وقتي پيامبر اكرم«: با سند خود چنين روايت نموده استامام مسلم 
 راهها ايستادند و ها رفتند و علما و خدمتگزاران بر سر شد، مردان و زنان بر باالي خانه

  4»!!. رسول اهللا، يا محمد يا رسول اهللايا محمد، يا: زدند فرياد مي

                                                           

 .3911 همان، كتاب مناقب االنصار، شمارة -1
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 .353، ص الهجرة في القرآن الكريم -3
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پس از اين استقبال گرم و صميمانه كه تاريخ بشري نمونة آن را نديده بود و نخواهد 
 در حديثي � در خانة ابوايوب انصاري اقامت گزيد؛ چنانكه از انس� ديد، پيامبر اكرم

در كنار خانه رفت تا اينكه  پيامبر همچنان مي«: طوالني هجرت چنين روايت شده است
ناگهان عبداهللا بن سالم كه مشغول . آمد تا با خاندان خود سخن بگويد ابوايوب پايين مي

 ظرفي را كه در آن براي � چيدن خرما بود به محض شنيدن سخن پيامبر اكرم
 گوش داد؛ سپس � چيد، به زمين گذاشت و به سخنان پيامبر اكرم اش خرما مي خانواده
ابوايوب . 1تر است خانه چه كسي از خاندان ما نزديك:  گفت� پيامبر اكرم. برگشت
برو و براي ما :  فرمود� پيامبر اكرم. اين خانه من است! اي پيامبر خدا: گفت

  2.استراحتگاهي آماده كن
هايش را   نزد ابوايوب سكني گزيد تا اينكه مسجد و خانه� آن گاه پيامبر اكرم

  .ساخت
ا تمام مشكالت و سختيهايي كه در راه آن متحمل  و يارانش ب� هجرت پيامبراكرم

گرديده بودند، پايان پذيرفت، اما اهداف و مقاصد هجرت پايان نيافت؛ بلكه اهداف 
 به مدينه رسيد آغاز شد و سختيها و رنجها و � هجرت بعد از آنها كه پيامبر اكرم

اي درخشان  ده مبارزه را شروع كرد تا آين� پيامبر اكرم. چالشهاي جديدي شروع شد
هاي ايمان و  براي امت و دولت اسالمي بسازد و توانست تمدني اسالمي و زيبا بر پايه

تقوا و احساس و عدالت بسازد كه قدرتمندترين دولتهاي آن زمان؛ يعني، دولت فارس 
  3».و روم را شكست دهد و پرچم حاكميت اهللا را به اهتزاز دربياورد

  
  درسها و آموختنيها

هي است؛ چنانكه ين حق و باطل از ديرباز ادامه دارد و اين، يكي از سنتهاي ال نبرد ب- 1
  : فرمايد خداوند مي

                                                           

  .354، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
 .79، ص 5، كتاب مناقب االنصار، باب هجره النبي الي المدينه، ج البخاري -2
 .355، ص الهجرة في القرآن الكريم -3
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شان اند و تنها گناه همان كساني كه به ناحق ازخانه و كاشانة خود اخراج شده«

اصالً اگر خداوند بعضي از . خدا استپروردگار ما : اند گفته اين بوده است كه مي
و كليساهاي ) راهبان و تاركان دنيا(مردم را به وسيلة بعضي دفع نكند ديرهاي 

كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) يهوديان(و كشتهاي ) مسيحيان(
دهد كساني  گردد و به طور مسلم خدا ياري مي شود، تخريب و ويران مي ياد مي
  ».خداوند نيرومند و چيره است. او را ياري دهند)  دفاع از آئين و معابدبا(را كه 

  : فرمايد وم است؛ چنانكه خداوند مياما سرانجام اين نبرد و كشمكش معل
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  )21 ،مجادله(  

گرديم؛  يغمبرانم قطعاً پيروز ميخداوند چنين مقدركرده است كه من و پ«
  ».گمان خداوند نيرومند چيره است بي

  توطئه و حيلة دشمنان دعوت عليه داعيان امري است كه همواره ادامه دارد و- 2
از اين ... شود؛ خواه به صورت زندان باشد ويا به صورت كشتن و يا تبعيد و  تكرار مي

 او اعتماد نمايد و بر او توكل كند و بداند كه رو داعي بايد به پروردگارش پناه ببرد و به
 همان طور 1دهند مكر و توطئه بد، فقط كساني را فرا خواهد گرفت كه آن را انجام مي

  : فرمايد كه خداوند مي
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كشيدند كه تو  هنگامي را كه كافران دربارة تو نقشه مي) و به يادآور اي پيامبر(«
 انديشيدند و را به زندان بيفكنند يا بكشند و يا اينكه بيرون كنند، آنان چاره مي

ساز  و خداوند بهترين چارهكرد  سازي مي كشيدند و خدا تدبير و چاره نقشه مي
  ».است
گرايان و دشمنان اين است كه براي فريب دادن انسانهاي  هاي باطل از جمله دسيسه

كنند تا دعوت و داعيان را از بين ببرند  ضعيف از سالح ثروت و مال استفاده مي
گذاري كرد تا هر كس كه يكي از مهاجران را زنده يا  بنابراين، قريش صد شتر سرمايه

ورزان براي  بنابراين، طمع. رده بياورد، اين صد شتر را به عنوان جايزه به او بدهندم
كسب اين جايزه بر يكديگر سبقت گرفتند و يكي از آنها سراقه بود كه بعد از اين اقدام 

تر و گواراتري دست  آميز كه سودي ازنظر مادي به بار نياورد، اما به سود كامل مخاطره
ورزان  و ثروت ايمان بود و او ديگر راه را براي ديگر آزمندان و طمعيافت كه آن روزي 

كرد و اين گونه خداوند از دوستان خود  كه در تعقيب و جستجوي پيامبر بودند كور مي
  :فرمايد خداوند مي. 1سازد و داعيان دينش خطرها را دور مي
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آنان اموالشان را . كنند تا از راه خدا باز دارند كافران اموال خود را خرج مي«

داً ماية حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و خرج خواهند كرد، اما بع
گمان كافران همگي به سوي دوزخ رانده  شكست هم خواهند خورد؛ بي

  ».شوند گردند و در آن گرد آورده مي مي
ريزي دقيق و استفاده دقيق از   با بررسي و انديشيدن در واقعه هجرت و برنامه- 3

رفته تا آنچه بعد از آن اتفاق افتاد اسباب از آغاز تا پايان هجرت و از مقدمات هجرت گ
ريزي بخشي از  برنامه. شد ريزي با وحي حمايت مي  رسيم كه اين برنامه به اين نتيجه مي

                                                           

 .200 همان، ص -1
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 بود و جزئي از تكليف الهي است، در همة آنچه از يك مسلمان � سنت پيامبر اكرم
  1.خواسته شده است

يت خاصي برخوردار ريزي رسول خدا براي هجرت موارد ذيل از اهم در برنامه
  : است
اين درست زماني بود كه .  هنگام شدت گرما به خانه ابوبكر آمد�  پيامبر اكرم- 1

حتي عادت خود پيامبر بر اين بود كه در . شد هيچ كس در آن وقت از خانه بيرون نمي
آمد و اين بدان خاطر بود كه كسي متوجه آمدن ايشان  اين وقت به خانه ابوبكر نمي

  .نگردد
 هنگام آمدن نزد ابوبكر صديق خود را مخفي نمود و نقاب زده �  پيامبر اكرم- 2

اش وجود  آمد؛ چون كسي كه سر و صورت خود را بپوشاند، كمتر امكان شناسايي
  2.دارد
هجرت را :  نزد او هستند، بيرون نمايد وگفت به ابوبكر دستور داد تا كساني را كه- 3

  . نماييم بدون تعيين جهت آغاز مي
  3. آنها شب هنگام و از دري كه پشت خانه ابوبكر بود، بيرون رفتند- 4
 آنها با در پيش گرفتن راههايي كه براي قوم ناشناخته بود، كمال احتياط را - 5

نمودند و براي اين هدف از راهنمايي كمك گرفتند كه راههاي بيابان و صحرا را خوب 
راي اخالق و مهارت بود و اين دليلي بر گرچه اين راهنما مشرك بود، اما دا. دانست مي

ورزيد و فرق   از كمك گرفتن و استفاده از مهارتها دريغ نمي� اين است كه پيامبر اكرم
  4.كرد كه منبع و مصدر آن چه كسي باشد نمي
 در امر هجرت از شخصيتهاي فرزانه استفاده نمود؛ چنانكه همة اين شخصيتها با - 6

د همكار بودن با هم مرتبط بودند و بدين صورت گروه پيوند خويشاوندي و يا پيون

                                                           

 .357، ص 1، سعيد حوي، ج االساس في السنه -1
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دادند كه براي محقق كردن هدف بزرگ با يكديگر همكاري  واحدي را تشكيل مي
  .نمودند مي
گرديد تا   انتخاب افراد با در نظر گرفتن توانايي او در كاري كه به او واگذار مي- 7

  .بتواند آن را به بهترين وجه انجام دهد
 نقشة موفقي بود كه اين نقشه � طالب در بستر پيامبر اكرم لي بن ابي خوابيدن ع- 8

اي كه رسول  به گونه.  دور نمود� موجب گمراهي قريش گرديد و آنها را از پيامبر اكرم
خدا از جلوي آنان در حالي كه خواب بر چشمانشان غلبه كرده بود، گذشت و آنها بعد 

 چشم دوخته بودند و مطمئن بودند كه پيامبر � از بيدار شدن به رختخواب پيامبر اكرم
  .طالب در آنجا خوابيده بود  هنوز خواب است در حالي كه علي بن ابي� اكرم

 براي هجرت، نيازهاي هجرت نيز به  �ريزي دقيق پيامبر اكرم عالوه بر برنامه
  :توان موارد ذيل را ذكرنمود كه مياي سامان يافته بود  صورت حكيمانه

خوابد تا قريش را فريب دهد و بعداً امانتهايي را   مي� بستر پيامبر اكرم علي در - 1
  .كه نزد پيامبر بودند، به صاحبانشان برگرداند و سپس به پيامبر بپيوندد

بكر نيروي اطالعاتي راستگوئي است و تحركات دشمن را كنترل   عبداهللا بن ابي- 2
  .نمايد مي
وار  ات را از مكه در حالي كه مشركان ديوانه اسماء ذات النطاقين، آذوقه و تدارك- 3

  .برد  هستند، به غار مي� درصدد يافتن محمد
 و ابوبكر � اي كه گوشت و شير براي پيامبر اكرم  عامر بن فهيره چوپان ساده- 4

نمايد نقش امدادگري بارز را ايفا نمود؛ چراكه با بردن گوسفندانش در مسيري  فراهم مي
 پيمودند، ردپاي تاريخي آنها ناپديد نمود تا قريش نتوانند � بوبكر و ا� كه پيامبر اكرم

  .آنان را تعقيب نمايند
 عبداهللا بن اريقط راهنماي امين هجرت و كارشناس آگاه بيابان در كمال - 5

هوشياري منتظر فرمان رسول خدا است كه بگويد شروع كن تا كاروان، راهش را از غار 
  .به سوي يثرب در پيش بگيرد

انگيز و با دقت سامان داده  خراالمر اينكه تمامي امور هجرت به صورت شگفتآ
اي استفاده شد و هر يك از  شدند و از شرايط و محيط به نحو مطلوب و حكيمانه
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ها بسته شدند  اندركاران هجرت، در جاي مناسب خود گمارده شدند و همه رخنه دست
ي تحت پوشش قرار داده شد و افراد انگيز و همه نيازهاي سفر به صورت زيبا و شگفت

  .كافي هم در اختيار داشتند
 ضمن استفاده از اسباب به اندازة توان خود به عنايت الهي و مدد او � پيامبر اكرم
  1.اميدوار بود

   استفاده از اسباب امري ضروري است- 4
از آن، استفاده از اسباب امري ضروري و واجب است، اما به اين معني نيست كه استفاده 

همواره نتيجة مطلوب را دربرخواهد داشت، چون نتيجة كار امري است كه به فرمان 
خدا و خواست او تعلق دارد و از اين رهگذر است كه توكل نمودن امري ضروري 

  .است كه بعد از استفاده كامل از اسباب بايد بر خدا توكل نمود
 استفاده نمود، اما در عين ها آن حضرت همة اسباب را فراهم كرد و از همه وسيله

خواست تا تالش او را موفق  خواند و از او ياري مي حال او با خدا بود و خدا را مي
خداوند نيز درخواست ايشان را پذيرفت؛ چراكه قريش بعد از آنكه بر دهانه غار . گرداند

ان رسيدند، برگشتند و دستهاي اسب سراقه به زمين فرو رفت و كار با موفقيت به پاي
  2.رسيد
   ايمان به معجزات محسوس- 5

 معجزات محسوسي اتفاق افتاد و اينها داليل ملموسي هستند � در هجرت پيامبر اكرم
ها، طبق آنچه روايت  از جمله آن معجزه. نمايد بر اينكه خداوند، پيامبرش را حفاظت مي

ام معبد شده است، يكي اين است كه عنكبوت بر دهانة غارتاري تنيد؛ يكي آنچه با 
 به سراقه � اتفاق افتاد و آنچه به خاطر او براي سراقه اتفاق افتاد و اينكه پيامبر اكرم

پس الزم است كه دعوتگران به . وعده داد كه دستبندهاي كسري را به دست خواهد كرد
اعتنا نباشند و از آن روي نگردانند؛ بلكه پس از ثبوت آنها با سند  ها بي اين معجزه

                                                           

 .397 – 393، توفيق محمد، ص اضواء علي الهجره -1
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 را بازگو كنند؛ چون اين معجزات از جمله اموري است كه بر نبوت و صحيح، آنها
  1.نمايد رسالت آن حضرت داللت مي

   جايز بودن كمك خواستن از كافري كه فردي امين و مورد اطمينان است - 6
براي داعي جايز است از كسي كمك بگيرد كه به دعوت او ايمان ندارد، اما در مورد 

 و ابوبكر مشركي را �شود، مطمئن باشد؛ چراكه پيامبر اكرم ميآنچه از او كمك خواسته 
به اجرت گرفتند تا آنها را در راه هجرت راهنمايي نمايد و شترهاي خود را به او دادند 
و با او وعده گذاشتند كه به همراه شتران به غار ثور بيايد و اينها اسرار خطرناكي بود كه 

او گذاشتند؛ چون به او اعتماد نمودند و او را امين  در اختيار � ابوبكر و پيامبر اكرم
خود قرار دادند و اين مسئله بستگي به مقايسه و سنجش دارد كه زيركي و هوشياري 

  2.گردد داعي و شناخت وي ازشخص موردنظر امري مهم محسوب مي
   نقش زنان در هجرت- 7

مهم در جهاد  بزرگ و سهمي  نقشيهاي زيادي درخشيد كه در آسمان هجرت، ستاره
داشتند از آن جمله يكي عايشه دختر ابوبكر صديق است كه داستان هجرت را براي ما 
حفظ نموده و به خاطر سپرده و به امت رسانيده است و دو نفر ديگر ام سلمه؛ مهاجر 

 و �  كه در تأمين آب و غذاي پيامبر اكرم3صبور و همچنين اسماء ذات النطاقين
  � و ابوبكر� وقتي پيامبر اكرم: گويد اسماء مي. باشند د، مييم بوهمراهش در غار سه

مكه را به قصد مدينه ترك نمودند، گروهي از قريش نزد ما آمدند كه يكي از آنها 
اي : گفتند.  به سوي آنها رفتممن. آنها بر در خانه ابوبكر ايستادند. ابوجهل بن هشام بود

آن گاه ابوجهل : گويد  كجاست؟ ميدانم نمي:  گفتم پدرت كجاست؟! دختر ابوبكر
  4.ام افتاد دستش را بلند كرد و سيلي محكمي به صورتم زد كه بر اثر آن گوشواره
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دهد كه چگونه يك زن   به زنان مسلمان در هر نسلي مياين درسي است كه اسماء
مسلمان بايد اسرار مسلمانها را از دشمنانشان پنهان بدارد و چگونه محكم و استوار در 

  رابر قدرتهاي ستم و تجاوز بايستد؟ب
: كه نابينا بود، نزد او آمد و گفتدرس دوم اينكه وقتي پدر بزرگ اسماء، ابوقحافه، 

ا رفته است؛ اش از يپش شم بينم كه ابوبكر ناگهان همراه مال و دارايي به خدا سوگند مي
: گويد اسماء مي. بر اين مال بگذاردست خود را . هرگز چنين نيست: اسماء گفت

 او ايرادي اشكالي ندارد وقتي اين را براي شما گذاشته است، رفتن: پدربزرگم گفت
به خدا سوگند كه او چيزي براي ما نگذاشته بود، ولي من : گويد اسماء مي. ندارد

  1.خواستم با اين كار پدربزرگم را آرام كنم
پدربزرگ و با اين هوشياري و زيركي، راز پدرش را مخفي نگاه داشت و قلب 

نابيناي خود را آرام گردانيد بدون اينكه دروغي گفته باشد؛ زيرا به راستي پدر آنها همين 
سنگهايي را كه او انباشته بود، براي آنها باقي گذاشته بود و او اين كار را براي تسلي 
بخشيدن خاطر پدربزرگش انجام داد، اما در واقع ابوبكر براي آنها ايماني فوالدين به جا 

داد؛ ايماني كه كمبود يا  گذاشته بود كه طوفانها وبادهاي سهمگين آن را تكان نمي
فراواني ثروت و دارايي هيچ گونه تأثيري در آن نداشت و براي آنها يقين و اعتمادي به 
جا گذاشت كه حدي نداشت و در آنها همتي را كاشت كه بر اثر آن نگاهشان به امور 

نهادند و اين گونه براي خانوادة  چيز و حقير را ارج نميبزرگ معطوف بود و كارهاي نا
شود و چنين مواردي به ندرت  اي ارائه داد كه كمتر نظير آن يافت مي مسلمان نمونه

  .گردد تكرار مي
اسماء با اتخاذ چنين مواضعي، براي زنان و دختران مسلمان، نمونه و الگويي ارائه 

  .حركت نمايندداد تا به او اقتدا كنند و همانند او 
اسماء با خواهرانش در مكه ماند بدون آنكه از تنگدستي شكايت كند و اظهار 

، زيد بن حارثه و ابا رافع غالمش را به مكه � نيازمندي نمايد تا اينكه پيامبر اكرم
فاطمه  (� آنها به سراغ دو دختر پيامبر اكرم. فرستاد و به آنها دو شتر و پانصد درهم داد

 و همسر رسول خدا، سوده بنت زمعه و ام بركه يا ام ايمن رفتند و به همراه )و ام كلثوم
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اينها عبداهللا بن ابي بكر با خانواده ابوبكر به سوي مدينه حركت كرد كه عايشه و اسماء 
  1.آنان در خانة حارثه بن نعمان در مدينه جاي داده شدند. در ميان آنها بودند

   امانتهاي مشركان نزد پيامبر - 8
سپردند با اينكه با او سر ستيز داشتند و تصميم قتل   مي� امانتهايي كه مشركان به پيامبر

او را گرفته بودند، دليل آشكاري است بر تناقض و تضاد عجيبي كه آنها در آن قرار 
كردند و گمان  داشتند و اين موضوع زماني بود كه مشركان، ايشان را تكذيب مي

ديوانه يا دروغگوست، اما با تمام اين تفاصيل در جامعة خود بردند كه او جادوگر يا  مي
بنابراين، آنها اموال خود را . كسي را بهتر از او سراغ نداشتند كه امانتدار و راستگو باشد

گذاردند و اين بيانگر اين است كه كفر ورزيدن آنها به خاطر اين  نزد وي به امانت مي
 شك و ترديد داشتند؛ بلكه به خاطر كبر و نبود كه در صداقت و راستگويي پيامبر

ترسيدند كه با روي كار آمدن رسول خدا، رهبري و  سركشي دروني آنها و اينكه مي
چنانكه . 2 به مخالفت برخواسته بودند� طغيان و سركشي آنها از بين برود با پيامبر اكرم

  : فرمايد خداوند مي
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سازد  گويند تو را غمگين مي مي) كفار مكه(دانيم كه آنچه  ما مي) اي پيغمبر(«
كنند؛ بلكه ستمكاران آيات خدا  ؛ چراكه آنان تو را تكذيب نمي)ناراحت مباش(
  ».نمايند ا انكار مير

 با وجود آن شرايط سخت و اضطراب و آشفتگي مبني بر اينكه  �دستور پيامبر اكرم
بايست امانتهاي مردم را به آنان بازگرداند، بيانگر اوج صداقت و امانتداري   مي�علي

  3.باشد ايشان مي
   تهيه سواري با پول- 9

                                                           

 .128، ص الهجرة النبوية المباركه -1
 .193، دكتر محمد سعيدرمضان، ص فقه السيره -2
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639  � و رفيق سفرش، ابوبكر صديق�هجرت پيامبر اكرم

 مگر بعد از اينكه آن را از ابوبكر  نپذيرفت كه بر شتر ابوبكر سوار شود� پيامبر اكرم
 براي حامالن دعوت در برگيرندة اين موضوع � اين عمل پيامبر اكرم. خريداري نمود

است كه شايسته نيست در هيچ زماني باري بر روي دوش ديگران باشند؛ بلكه 
  .دعوتگران بايد منبع بخشش و سخاوت باشند

بذل و بخشش ندارند، دست طمع به براي داعيان شايسته نيست كه اگر چيزي براي 
نمايد كه شتر متعلق به   اصرار مي� سوي ديگران دراز نمايند؛ چراكه پيامبر اكرم

 كه كند  را با پرداخت قيمتش بخرد و در اين رفتار پيامبر اين آيه نماد پيدا مي�ابوبكر
  : گويد مي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&& (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  
  )109 ،شعراء(  

خواهم، مزد من جز بر پروردگار  من در مقابل اين دعوت هيچ مزدي ازشما نمي«
  ».جهانيان نيست

گمان براي حامالن ايمان و عقيده كه به واسطة آن به بشارت و انذار مردم  بي
از خدا دراز نمايند؛ چراكه پردازند، شايسته نيست كه دست نياز به سوي كسي غير  مي

دهند، مخالف و متضاد است و مردم عادت  اين عمل با آنچه به سوي آن دعوت مي
اند كه زبان حال را بيشتر درك كنند و بفهمند؛ چون زبان حال رساتر و گوياتر از  كرده

  .زبان گفتاري است
ني شروع شد كه اند از زما ماندگي مسلمانان و مصيبتهايي كه به آن دچار گرديده عقب

داعيان و كاركنان دين در برابر ماديات سر فرود آوردند و به چيزي غير از گرفتن حق و 
انديشيدند و در چنين زماني بود كه كار دعوت به كاري مادي كه فاقد  حقوق خود نمي

روح و شادابي و درخشندگي است، تبديل گرديد؛ چراكه افراد براي امر به معروف 
 همچنين سخنرانان و ائمة مساجد براي اين عمل خود، ماهيانه حقوق .گيرند حقوق مي
  .نمايند دريافت مي

خيزد كه در پي آن ترس از خدا و  اي برمي به درستي صدايي كه از حنجره
اندازد تا مقداري پول كسب  اميدواربودن به رضاي او نهفته است، با صدايي كه طنين مي

از قديم . پردازد اني مي دريافت پول به وعظ و سخنرنمايد، برابر نيست؛ چراكه در مقابل
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اش با نوحة  كند به هيچ وجه نوحه سرايي مي آنكه به خاطر دريافت مزد، نوحه: اند گفته
به اين دليل تأثير سخن كم شده . زني كه فرزندش را از دست داده است، برابر نيست

  1.اند است و مردم از راه حق دور مانده
  ه طمعي به اموال مردم ندارد داعي هيچ گون-10

خواهد ايشان را ياري نمايد  وقتي پيامبر خدا سراقه را بخشيد، سراقه پيشنهاد كرد كه مي
جا  اين تيركش من است، از آن تيري بگير و بر شتران و گوسفندان من در فالن: و گفت

به آن : فرمود � پيامبر اكرم. اي كه نياز داري براي خود بردار گذر خواهي كرد به اندازه
  2.نيازي ندارم

عالقه باشند، مردم آنها را دوست  پس هرگاه داعيان به دارايي و ثروت مردم بي
خواهند داشت و هرگاه به اموال مردم چشم طمع بدوزند، مردم از آنها متنفر خواهند 

  3.شد و اين درس مهم و آشكاري براي دعوتگران به سوي خداست
  مونه احساس وظيفة يك سرباز ن-11

 به � طالب  و علي بن ابي�  در شخصيت ابوبكر صديق� اثر تربيت پيامبر اكرم
ابوبكر وقتي خواست به مدينه هجرت نمايد، . شود عنوان دو سرباز اسالم آشكار مي

از آن » شتاب مكن شايد خداوند براي تو همراهي مقر بدارد«:  به او گفت� پيامبر اكرم
نمود و براي اين منظور دو شتر  ريزي و آمادگي پيدا مي وقت ابوبكر براي هجرت برنامه

داد تا به عنوان مركب براي هجرت  خريد و آنها را در خانه نگاه داشت و علفشان مي
  . داد آماده شوند و در روايت بخاري آمده است كه از برگهاي درخت كنار به آنها مي

 كسي بود كه براي اداره نمود و او ابوبكر با هوشياري خاص خود، مسائل را درك مي
دانست كه لحظه هجرت دشوار است و  و رهبري جامعة اسالمي تربيت شده بود و مي

ناگهان فرا خواهد رسيد بنابراين، قبالً وسيلة هجرت را فراهم كرده بود و آذوقة سفر را 
  . گمارده و مقرر داشته بود� اش را براي خدمت به پيامبر اكرم مرتب نموده و خانواده

                                                           

 .149 - 148، ص معين السيره -1
 . تحقيق احمد محمد شاكر3، ص 1، ج المسند -2
 .58، ص في ظالل الهجره النبويه -3



641  � و رفيق سفرش، ابوبكر صديق�هجرت پيامبر اكرم

 دستور خداوند مبني بر هجرت به مدينه را به اطالع � نگامي كه پيامبر اكرمه
در ) رض(عايشه.  رساند، از چشمان او از شدت خوشحالي اشك جاري شد�ابوبكر

دانستم كه كسي از خوشحالي  سوگند به خدا كه قبل از آن روز نمي: گويد اين مورد مي
كرد، به راستي اين  يدم كه از شادي گريه ميكند تا آنكه در آن روز ابوبكر را د گريه مي

اوج شادي انسان است كه به گريه تبديل شود همان طور كه شاعر در اين مورد گفته 
  !است

  ورد الكتاب من الحبيب بانه
 

  سيزورني فاستعبرت اجفاني 
 

اي آمد كه به زودي او به ديدارم خواهد آمد، در اين هنگام اشك از  از دوست نامه«
 ».م جاري شدچشمهاي

  غلب السرور علي حتي انني
 

  من فرط ما قد سرني ابكاني 
 

 ».شادي بر من غالب شد تا آن جا كه از بس كه خوشحال شدم، به گريه افتادم«
  يا عين صار الدمع عندك عاده

 

  تبكين من فرح و من احزاني 
 

هاي من گريه اي چشمي كه اشك ريختن برايت عادت شده است، هم از شادي و هم از غم«
 ».نمايي مي

آور پروردگار جهانيان  دانست كسي كه رفيق سفر او است، پيام  مي� ابوبكر صديق
نمايد؛ پس در اين ) محمد(اش را فداي سرور و رهبر و دوستش  است و او بايد زندگي

جهان چه موفقيتي باالتر از اين وجود خواهد داشت كه از ميان تمام مردم روي زمين و 
ن همه همراهان، تنها ابوبكر صديق براي همراهي سرور بشريت برگزيده شده از ميا
  1.است

  د پيـدا   و هـراس ابـوبكر در غـار نمـو          از طرفي مفاهيم محبت در راه خدا در خـوف         
  ترسد كه مبادا مشركان آنها را ببينند و بدين صورت ابوبكر صـديق   كند؛ چرا كه او مي      مي

يك سرباز راستين دعوت با رهبر امين خـود وقتـي           الگويي قرار گرفت كه شايسته است       
نمايد، چنين باشـد و ايـن گونـه از بـه خطـر افتـادن زنـدگي او                     خطر او را محاصره مي    

آن وقت از مـرگ خـود        ابوبكر در     اگر .احساس ترس نمايد و نسبت به او دلسوزي كند        

                                                           

 .192 – 191، ص 2، ج التربية القياديه -1
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مشركان بـه    اگردانست ميچون شد؛  نمي  پيامبردر اين هجرت خطرناك همراهترسيد    مي
 اما او زندگي پيامبر بزرگـوار     . 1آنها دست پيدا نمايند، كمترين سزاي او مرگ خواهد بود         

در  ديد و احتياط امنيتي واالي وي در هجرتش با پيامبر اكرم            آيندة اسالم را در خطر مي     و
يـن  ا:  كسي كه پرسيد   گردد كه از آن جمله يكي اين است كه به           مواضع زيادي آشكار مي   

سؤال كننده گمان برد كه     . اين راهنماي من است   : ت كه جلوي تو هست؟ گفت     مرد كيس 
منظور ابوبكر، راه است و حال آنكه منظور ايشان راه حق بود و اين بيانگر آن اسـت كـه       

 و از طرفـي دچـار    2نمود تـا دروغ نگفتـه باشـد         گويي استفاده مي    ابوبكر به موقع از كنايه    
 3.مشكل نگردد

طالب نمونه سربازي صادق و مخلص براي دعوت اسالم   ابيهمچنين موضع علي بن
اش را فداي رهبر خود نمود؛ زيرا اگر رهبر سالم بماند، دعوت سالم  است كه زندگي

پس كاري كه علي در شب . شود خواهد ماند و اگر رهبر از بين برود دعوت، سست مي
گ بود؛ زيرا احتمال هجرت انجام داد؛ يعني، خوابيدن بر رختخواب پيامبر، كاري بزر

 به اين توجه � رفت كه شمشيرهاي جوانان قريش بر سر او فرود بيايد، اما علي مي
  4.نكرد و فقط براي او همين بس كه پيامبر خدا و نبي امت و رهبر دعوت سال بماند

   شيوه رهبري و تعامل با افراد-12
گـردد؛     مشاهده مي  در ماجراي هجرت، محبت عميق ابوبكر نسبت به رسول خدا آشكارا          

 محبت و عالقة خويش را بـه سـيرة          � همان گونه كه ساير اصحاب و ياران پيامبر اكرم        
 به اثبات رساندند و اين محبت خدايي برخاسته از دل و با اخالص بود و                � پيامبر اكرم 

يكي از عوامل مهم ايـن پيونـد و دوسـتي           . محبتي منافقانه و براساس مصالح دنيوي نبود      
آري او بيـدار    .  صفتهاي واالي رهبري بود كه در شخصيت ايشان مشهود بـود           ناگسستني

 كـرد تـا همراهـانش اسـتراحت نماينـد و            ماند تا يارانش بخوابند، خود را خسته مـي          مي
شـد و از      ايشان از خوشـحالي آنهـا خوشـحال مـي         . ماند تا يارانش سير شوند      گرسنه مي 

                                                           

 .71، سباعي، ص السيرة النبويه دروس و عبر -1
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643  � و رفيق سفرش، ابوبكر صديق�هجرت پيامبر اكرم

 را در رفتـار بـا       �  پيـامبر اكـرم    شد؛ پس هـر كـس سـنت         غمگين بودن آنها غمگين مي    
يارانش در زندگي عمـومي و خـصوصي خـود در پـيش بگيـرد و بـا مـردم در غمهـا و              
شاديهايشان شريك گردد و كارش بـراي خـدا باشـد، اگـر از رهبـران و فرمانـدهان يـا                     

شـود و مـسلمانان او را         مسئوالن امت اسالم باشد، بخشي از اين محبت، نـصيب او مـي            
  : بي اين رويكرد را چنين سروده استو يكي از شاعران لي. 1اشتدوست خواهند د

  فاذا احب اهللا باطن عبده
 

  ظهرت عليه مواهب الفتاح 
 

 ».گردد اش رادوست داشته باشد، بخششهاي خداوند بر اوآشكار مي هرگاه خداوند، بنده«
  واذا صفت هللا نيه مصلح

  

  2مال العباد اليه باالرواح 
 

حي خالص و فقط براي خدا باشد، بندگان با جان و دل به او گرايش پيدا و هرگاه نيت مصل«
 ».كنند مي

 رهبري كند و ل از هر چيز بتواند بر جان و قلبهابه راستي رهبري موفق است كه قب
بتواند قبل از هر چيز با جان و دل مردم تعامل نمايد و به هر اندازه كه رهبر، نيكوكار و 

دازه سربازانش نيكوكار و مطيع خواهند بود و محبت و مهرباني مطيع باشد، به همان ان
آن حضرت قبل از . ميان رهبر با لشكريان و سربازان، عاملي مهم و متقابل خواهد بود

هجرت يارانش هجرت خويش را آغاز نكردو زماني هجرت نمود كه جز افراد ناتوان و 
  3.ه بودآنهايي كه به فتنه مبتال شده بودند، كسي باقي نماند

    مدينه همراه كارواني از قوم خود در مسير راه�  مسلمان شدن بريده اسلمي-13
اي از دعوت  حقا كه مسلماني كه دعوت در ژرفاي قلب او رسوخ نموده است، لحظه

ورزد؛ هرچند شرايط سخت و حاالت آشفته  دادن مردم به دين خدا غفلت و سستي نمي
؛ بلكه هر فرصت مناسبي را براي رساندن دعوت باشند و احساس امنيت نداشته باشد

 در شرايط سخت و دشوار زندان و در � پيامبر خدا، يوسف. شمارد خدا، غنيمت مي
اش را فراموش نكرد و زندگي تاريك در گوشة زندان، او را از  هاي آن، وظيفه پشت ميله

                                                           

 .54، ابي فارس، ص يهالهجرة النبو -1
 . و شاعر، احمد رفيق مهدوي است7، ص 2، صالبي، ج الحركه السنوسيه في ليبيا -2
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زنداشت؛ هللا بادعوت توحيد و رساندن آن به مردم و مبارزه با شرك و با پرستش غير ا
  : فرمايد چنانكه خداوند مي
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  )40 – 37 ،يوسف(  
پيش از آنكه جيرة غذايي شما برسد، شما را از تعبير خوابتان : گفت) يوسف(«

گويم، از چيزهايي است كه پروردگارم به  اينكه به شما مي. آگاه خواهم ساخت
ام كه به  كيش گروهي دست كشيده) ورود به(وخته است؛ چرا كه من از من آم

گروند و به روز باز پسين ايمان ندارند و من از آئين پدران خود ابراهيم  خدا نمي
اين . ام و ما را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم و اسحاق و يعقوب پيروي كرده

كن بيشتر مردمان لطف خدا است در حق ما و در حق همة مردمان و لي
آيا خدايان پراكنده بهتراند ياخداي ! كنند، اي دوستان زنداني من سپاسگزاري نمي

پرستيد، چيزي جز اسمهائي  يگانة چيره؟ اين معبودهايي كه غير از خدا مي
خداوند حجت و برهاني براي . ايد نيست كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده

خدا دستور داده است . روايي از آن خدا است و بسفرمان. آنها نازل نكرده است
  ».دانند  كه جز او را نپرستيد، اين است دين راست و ثابت ولي بيشتر مردم نمي
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 دستور داده است � اي مكي است و خداوند به پيامبرش محمد سوره يوسف سوره
ابراين ايشان بن. تا در دعوت دادنش به سوي خدا از پيامبران و رسوالن پيشين اقتدا نمايد

در هجرتش از مكه به مدينه در حالي كه مشركان او را طرد كرده بودند و جنايتكاران 
خود را با اموال هنگفت فريب داده بودند تا سر او را زنده يا مرده بياورند، وظيفه و 

رسول خدا درراهش با مردي مالقات كرد كه بريده بن . رسالت خود را فراموش نكرد
 آنها را � پيامبر اكرم. بريده همراه كارواني از قومش بود. نام داشت � حصيب اسلمي

 را اجابت نمودند بنابراين، ايمان �به اسالم دعوت داد؛ پس آنها دعوت پيامبر اكرم
  1.آوردند و مسلمان شدند

 در راه هجرتش به مدينه با بريده بن � پيامبر اكرم: گويد  ميجر عسقالنيابن ح
 او را به اسالم دعوت � پيامبر اكرم. حارث اسلمي برخورد كردحيب بن عبداهللا بن 

 و بريده بعد از آن يكي از 2 شركت نمود �داد؛ در شانزده غزوه همراه پيامبر اكرم
داعيان اسالم گرديد و خداوند به وسيلة اسلم درهاي هدايت را به روي قومش گشود و 

اسلم را خداوند سالم نگاه دارد و ) بيلهق: ( فرمود� پيامبر اكرم. 3آنها به اسالم گرويدند
ام؛ بلكه اين گفته خداوند  قبيله غفار را خداوند بيامرزد، به خدا سوگند، من اين را نگفته

  4.است
اينها .  به اسالم گرويدند�  همچنين در راه هجرت دو سارق توسط پيامبر اكرم-14

كه در نزديكي مدينه سكونت شدگان بودند  از قبيلة اسلم معروف به مهانان يعني توهين
. هستيم) شدگان توهين(» نانمها«ما :  نامهايشان را پرسيد؛ آنها گفتندرسول خدا. داشتند
هستيد و به آنها فرمان داد كه در مدينه نزد او ) گراميان(» مكرمان«نه بلكه شما : فرمود
شود كه   مي روشن� و در اين جريان اهميت واالي دعوت در نظر پيامبر اكرم. 5بيايند

او در راهش فرصت را غنيمت شمرد و آن دو سارق را به اسالم دعوت داد و آنها 

                                                           

 .405، ص 1، ج شرح المواهب – 59، ابي فارس، ص الهجرة النبويه -1
 .146، ص 1، ج االصابه -2
 . صحيح االسناد6981 ، شمارة92، ص 4، ج المستدرك علي الصحيحين -3
 .986، شمارة 328، ص 1، ج صحيح الجامع الصغير -4
 .289، ص 20، ساعاتي، ج الفتح الرباني -5
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مسلمان شدند و اسالم آوردن اين دو با اينكه به زندگي همراه با چپاول و غارت خوي 
آورند به شرطي كه  گرفته بودند، دليلي بر اين است كه انسانها به سرعت به حق روي مي

الص آن را عرضه دارد و وجود شنونده و مخاطب از هواپرستي و كسي صادقانه وبا اخ
) شدگان توهين(» مهانان« نام اين دو دزد را از � منحرف خالي باشد و اينكه پيامبر اكرم

تغيير داد، دليلي بر اين است كه آن حضرت به آوازه و ) شدگان اكرام(» مكرمان«به 
كرد تا   و احساسات آنها را رعايت ميورزيد و توجه داشت حيثيت مسلمانها اهتمام مي

اين گونه آنها را گرامي بدارد و معنويات آنها را باال ببرد؛ چراكه هرگاه انسان از نظر 
نمايد و  گردد و پيشرفت مي معنوي پيشرفت نمايد، موجب رشد وترقي شخصيت او مي

ري صرف شود تا همه نيروهايش را در راه خير و رستگا رود و آماده مي به جلو مي
  1.نمايد
   در راه هجرت �  طلحه و زبير و ديدار با پيامبر اكرم-15

 با زبير بن � از جمله آنچه در راه هجرت به مدينه اتفاق افتاد، اين بود كه پيامبر اكرم
براساس آنچه بخاري . عوام و مسلمانان تاجري كه از شام برگشته بودند، مالقات كرد

 و براساس 2 و ابوبكر، لباسهاي سفيدي اهدا نمود�  اكرمذكر كرده است، زبير به پيامبر
آمد، ديدار كرد و او  روايت سيره نگاران طلحه بن عبيداهللا نيز در راه با آنها كه از شام مي

  3.به آنها لباسهاي سفيدي اهدا نمود
   اهميت عقيده و دين در زدودن دشمني وكينه-16

 و نقش بزرگي در دور كردن دشمنيها عقيدة درست و سالم و دين بزرگ اسالم اهميت
ها و ايجاد همدلي ومحبت دارد و اين نقشي است كه غير از عقيدة سالم عامل  و كينه

توان در متحد شدن قبيلة  تواند آن را ايفا كند و مصداق واقعي آن را مي ديگري نمي
ادامه اوس و خزرج ذكر نمود كه بر اين اساس آثار جنگهايي را كه تا روزگار زيادي 

داشت، از بين برد و پروندة خونها و انتقامهاي زيادي را در مدت كوتاهي به محض 
تمسك به عقيده و بيعت بر آن مختومه و براي هميشه بست و نيز آثار عقيده در وجود 

                                                           

 .178، ص 3، حميدي، ج التاريخ االسالمي -1
 .495، ص 1، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -2
 .181، ص صحيح السيرة النبويه - همان -3
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انصار تحولي شگفت آفريد؟ آنها با آغوشي باز از مهاجران استقبال كردند و با آنها 
شود و محبت  به صورتي كه نمونة آن خيلي كم يافت مي. دندبرادري و اخوت برقرار كر

شود و در دنيا انديشه يا  انگيزد و مثال زده مي و برادري آنها همواره شگفتي بر مي
شعاري ديگر وجود ندارد كه به اندازة عقيدة اسالم صاف و خالص در وجود انسانها 

ضعيف كردن اين عقيده و كارساز باشد و از اينجا راز تالش هميشگي دشمنان براي 
گرديم  يابيم و به اين موضوع متوجه مي كاستن از تأثير آن در وجود مسلمانها را در مي

كه آنها چرا همواه به تأييد و خوب نشان دادن فريادهاي نژادي و وطني و قومي و غيره 
  1.دهند كوشند و آن را به عنوان جايگزين عقيده درست ارائه مي مي

مؤمنان  :  � و سرور مهاجران و انصار از رسيدن پيامبر اكرم احساس شادي-17
 و سالم رسيدن او � مهاجر و انصاري كه ساكن مدينه بودند، چنان به قدوم پيامبر اكرم

. ها بيرون آمدند و مردان دست از كار كشيدند خوشحال شدند كه زنان و كودكان از خانه
 ساكنان مدينه مشاركت داشتند، اما در يهوديان مدينه هرچند در ظاهر در اين شادي با

حقيقت در درون خود از رهبري جديد آزرده و ناراحت بودند، اما شادي مؤمنان با 
 آنها را از تاريكيها نجات �  جاي تعجب ندارد؛ چراكه پيامبر اكرم �ديدن پيامبر اكرم

ز موضع داد و به فرمان پروردگارشان به سوي نور و راه راست هدايت نمود و نيز ا
اي مسلط بودند و نه از نظر  يهوديان نبايد تعجب كرد؛ چون ملتي بودند كه نه در جامعه

آورند و  حكومتي، داراي قدرت و نيرويي بودند بنابراين، به نفاق و چاپلوسي روي مي
كسي كه مانع فرمانروايي آنها بر ملتها گردد و نگذارد كه آنها اموال مردم را به نام قرض 

ن بيرون كنند و خون مردم را به نام خيرخواهي و مشورت بريزند، بر او از دستشا
اند و يهوديان همواره  شوند و كينة او را در دل دارند و آنها به اين معروف خشمگين مي

اند و بر اثر كينه و  بر هر كسي كه بخواهد ملتها را از زير لطمة آنها آزاد نمايد، خشمگين
آورند؛  زنند؛ سپس اگر بتوانند به ترور روي مي سيسه ميچيني و د خشم دست به توطئه

  2.چراكه آئين و خو و سرشت آنان بر اين پايه و اساس استوار است
   مقايسه بين هجرت و اسراء و معراج-18

                                                           

 .205، ص الهجرة النبوية المباركه -1
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اي انجام گرفت تا الگو و   و مهاجران براساس اصول و شيوه� اكرم هجرت پيامبر
مانان بر شيوه و راهي شناخته شده حركت نمايند اي در اين زمينه تحقق يابد و مسل اسوه

 به وسيلة آن هجرت كند؛ همان گونه � بنابراين، خداوند براق را نفرستاد تا پيامبر اكرم
 در روز هجرتش از هر زمان ديگري � كه در شب اسراء اتفاق افتاد با اينكه پيامبر اكرم

 كمين او بودند و در شب اسراء به براق نيازمندتر بود؛ چون قريشيان در زمان هجرت در
 را دستگير � كمين و تعقيبي وجود ندارد و اگر در جريان هجرت، پيامبر اكرم

كردند وحكمت در اين مورد، واهللا اعلم، اين  كردند، خود را با كشتن او راحت مي مي
ترين  اي از مهم اي طبيعي از مراحل تحول دعوت و وسيله است كه هجرت مرحله

 نبود؛ بلكه ساير � سترش و تبليغ دعوت بود و مخصوص پيامبر اكرمهاي گ وسيله
  .اند مؤمنان به آن موظف

همچنين اسالم، دوستي بين مهاجران و آناني كه توانايي هجرت را داشتند، اما به 
  1.داليل گوناگون از هجرت سرپيچي نمودند را قطع نمود

  : رمايدف خداوند متعال مي
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اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند،  اند و ياري نموده اند و كساني كه مهاجران را پناه داده د نمودهراه خدا جها 

اند و ليكن  برخي از آنان ياران برخي ديگراند و اما كساني كه ايمان آورده
. كنند اند واليتي در برابر آنان نداريد تا آن گاه كه مهاجرت مي مهاجرت ننموده

كمك و ياري بر شما اگر به سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند، 
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واجب است؛ مگر زماني كه مخالفان آنان گروهي باشند كه ميان شما و ايشان 
  ».كنيد بيند آنچه را كه مي خداوند مي. پيمان باشد

اما سفر اسراء و معارج سفر بزرگداشت و تقدير از جانب خداوند عز و جل براي 
هاي بزرگ خود را به  و نشانهات پيامبرش بود تا او را از عالم غيب آگاه نمايد و آي

اونشان بدهد؛ پس سفر از اول تا آخر معجزه و مشاهده امور پنهان و غيبي است 
عالوه بر اين . بنابراين، مناسب بود كه وسيلة آن با هدف نهايي آن همگون و مشابه باشد

 اختصاص داشت و آرزوي رسيدن و نيل به چنين سفري، � سفر، اسراء به پيامبر اكرم
پايه و بنياد است بنابراين، از مسلمانان خواسته نشده است كه به پيامبر  ويي بيآرز
بنابراين، سفر اسراء و .  در آن سفر اقتدا كنيم و درصدد رسيدن به آن برآييم�اكرم

  1.ترين شيوه ممكن انجام گرفت معراج به مناسب
   در گسترش دعوت�  سنت تدريجي پيامبر اكرم-19

هاي اول انصار مالقات كرد، كاري جز تشويق آنها  ها ودسته  با طليعه وقتي� پيامبر اكرم
 آمدند، � به اسالم و خواندن قرآن براي آنها نكرد، اما وقتي براي بار دوم نزد پيامبراكرم

نامند و در بيعت  با آنها بر عبادتها و اخالق و خوبيها بيعت كرد و اين را بيعت نساء مي
  2. كردن و پناه دادن بيعت نمودندعقبة دوم بر جهاد و ياري

الزم به يادآوري است كه بيعت جنگ جز بعد از دو سال كامل انجام نشد؛ يعني، بعد 
از آماده نمودن كامل مسلمانان كه دوسال كامل به طول انجاميد و اين گونه كار به 
 صورت تدريجي انجام پذيرفت؛ به صورتي كه با روش تربيتي كه دعوت از روز اول بر

  3.آن حركت كرده بود، هماهنگ بود
در . و آن روشي است كه خداوند، پيامبرش را به پايبندي به آن رهنمود كرده است

بيعت عقبة اول با انصار كه تازه به اسالم گرويده بودند، بر اسالم به عنوان يك عقيده و 
مايت دعوت شيوه زندگي و قانوني تربيتي بيعت كرد و در بيعت عقبة دوم با انصار بر ح

و برعهده گرفتن مسئوليتهاي خطير جامعه اسالمي كه نتيجة زحمات آنان فرا رسيده بود 

                                                           

 . با اندكي تصرف104 – 103 محمد سيدالوكيل، ص  ،� تأمالت في سيرة الرسول -1
 .202، ص الهجرة النبوية المباركه -2
 .119وفيق، ص ، محمد تبناء المجتمع االسالمي في عصر النبوه -3



650 الگوي هدايت

اين دو بيعت عالوه بر ضمانت . هاي آن سخت و قوت گرفته بود، بيعت نمود هو پاي
بيعت اول ضمانتي است براي . برنامة تربيتي دعوت اسالمي، مكمل يكديگر نيز هستند

 اول جنگ است و بسان حصاري است كه اين بيعت تضمين بيعت دوم كه حامل امر
آري، بيعت براي جنگ بعد از دو سال كه آنها اسالم را به عنوان . كند شده را حمايت مي

دين خود اعالم كردند، انجام شد و از آنان بعد از پذيرش اسالم بر جنگ بيعت گرفته 
  .نشد

عداد كامل گرديدند و بيعت براي جنگ زماني صورت گرفت كه آنان از نظر ت
شود كه بيعت  شايستگي بيعت را پيدا نمودند و مورد اعتماد قرار گرفتند و مالحظه مي

جنگ قبل از آن روز با هيچ مسلماني انجام نشده بود و زماني بيعت براي جنگ گرفته 
كردند، پايگاه مناسبي كه  شد كه دعوت ميان انصار و در سرزميني كه در آن اقامت مي

كنند را يافت؛ چراكه مكه به خاطر وضعيتي كه داشت، در  يان از آن حركت ميجنگجو
  1.آن وقت براي جنگ مناسب نبود

رحمت الهي نيز براي بندگانش چنين اقتضاء كرده بود كه وظيفه جنگ و مبارزه را تا 
قبل از فراهم شدن سرزميني اسالمي بر عهدة آنها نگذارد؛ چراكه در صورت مهياشدن 

گرفتند و  بود كه در آن جاي مي زميني آن سرزمين براي آنان بسان پايگاهي ميچنين سر
  2.بردند و مدينه منوره اولين داراالسالم بود به آن پناه مي

داد و مفاد بيعت عقبه دوم  مفاد بيعت عقبة اول را ايمان به خدا و پيامبرش تشكيل مي
اخصهاي اصلي آن بود و با سه عالوه بر موارد بيعت عقبه اول هجرت و جهاد نيز از ش

عنصر ايمان به خدا، هجرت و جهاد، وجود اسالم در واقعيتي اجتماعي و گروهي تحقق 
معنا ومفهوم  داد، هجرت بي يافت و اگر گروهي نبود كه مسلمانان مهاجر را پناه مي

  .گرديد مي
  : فرمايد نابراين، خداوند متعال ميب
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اند و با جان و مال خود در  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«

اند،  پناه دادند و ياري نموده) مهاجران را( وكساني كه اند راه خدا جهاد نموده
اند و ليكن  برخي از آنان ياران برخي ديگرند و اما كساني كه ايمان آورده

به . كنند اند، واليتي در برابرآنان ندارند تا آن گاه كه مهاجرت مي مهاجرت ننموده
واجب سبب دينشان از شما كمك و ياري خواستند و كمك وياري بر شما 

است؛ مگر زماني كه مخالفان آن گروهي باشند كه ميان شما و ايشان پيمان 
  ».كنيد بيند آنچه را كه مي خداوند مي. باشد

  : فرمايد و خداوند متعال مي
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اند و با  اند و مهاجرت كرده ايمان آورده) نزول اين آيات(و كساني كه پس از «

اند، آنان از زمرة شما هستند و كساني كه با يكديگر  شما جهاد نموده
گمان  بي. براي برخي ديگر سزاوارترند در كتاب خداخويشاوندند برخي 

  ».خداوند آگاه از هر چيزي است
 و يارانش به مدينه � و بيعت جنگ، آخرين مقدمه براي هجرت پيامبر اكرم

گرديد و با اين بيعت، اسالم وطن خود را كه داعيان حق براساس حكمت  محسوب مي
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مجاهد حق اولين بار به جهاد برخاستند هاي  نمودند و دسته و اندرز نيكو طي طريق مي
  1.و دولت اسالمي كه شريعت خدا را حاكم گردانيد، يافت

   فدايي بزرگ در راه خدا  هجرت قرباني و جان-20
جان فدايي و قرباني بزرگي بود كه » بلد امين« و يارانش از شهر و � هجرت پيامبر اكرم

 به خدا كه تو بهترين سرزمين خدا سوگند«: ا اين گونه تعبير كرده استپيامبر آن ر
دارد و اگر من از دامن تو  هستي و خداوند تو را از همه سرزمينها بيشتر دوست مي

وقتي پيامبر :  روايت است كه گفتو از عايشه» 2رفتم شدم، بيرون نمي بيرون كرده نمي
رازير  به مدينه آمد، مدينه وباخيزترين سرزمين خدا بود و در وادي آب لجن س �اكرم
پيامبرش دور بنابراين، اصحاب پيامبر بيمار شدند و خداوند اين بيماري را از ! بود

ابوبكر و عامر بن فهيره و بالل در يك خانه بودند؛ آنها تب : گويد عايشه مي. داشت
 اجازه خواستم كه به عيادت آن بروم و اين قبل از فرض � من از پيامبر خدا. داشتند

من به ابوبكر . داند و آنها چنان تب شديدي داشتند كه خدا ميشدن حجاب بر ما بود 
  : م پدر جان حالت چه گونه است؟ گفتنزديك شدم و گفت

  كل امري مصبح في اهله
 

  والموت ادني من شراك نعله 
 

كند، در حالي كه مرگ از بند نعلين به او  اش صبح را آغاز مي هر انساني در ميان خانواده«
 ».تر است نزديك

سپس . گويد شود كه پدر چه مي گفتم سوگند به خدا كه دانسته نمي: گويد عايشه مي
  : تتو حالت چه گونه است ابن عامر؟ گف:  بن فهيره نزديك شدم، به او گفتمبه عامر

  لقد و جدت الموت قبل ذوقه
 

  ان الجبان حتفه من فوقه 
 

 ».آيد  سرش ميمرگ را قبل از چشيدن آن يافتم، مرگ انسان بزدل از باالي«
  كل امري مجاهد بطوقه

 

  كالثور يحمي جلده بروقه 
 

كند، مانند گاو كه با شاخ خود از پوستش  هر انساني با تمام قدرت و توان خود تالش مي«
 ».كند دفاع مي
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  .به خدا سوگند متوجه سخنان عامر نشدم: گويد، گفتم شه ميعاي
داد وبا  نار خانة خدا به پهلو تكيه ميشد، ك بالل وقتي تبش قطع مي: گويد عايشه مي

  : خواند صداي بلند اين اشعار را مي
  اال ليت شعري هل ابيتن ليله

 

  بواد و حولي اذخر و جليل 
 

  !و هل اردن يوماً مياه مجنه
 

  و هل يبدون لي شامه و طفيل 
 

ن شود شبي را در وادي مكه بگذرانم؛ در حالي كه گياها دانستم كه مي اي كاش، مي«
 »!.خوشبوي اذخر و جليل اطرافم را گرفته باشند؟

) كوههاي مكه(شود كه بر سر آبها مجنه بروم و آيا بار ديگر شامه و طفيل  و آيا روزي مي
 !شوند؟ براي من نمودار مي

خداوند، «: اين ماجرا باخبر نمودم، او فرمود را از � من پيامبر اكرم: گويد يشه ميعا
كه وحتي بيشتر براي ما محبوب بگردان و از بيماريها اين شهر را مدينه را به اندازة م

اش بركت بده و تب و وباي مدينه را به جحفه منتقل  حفاظت نما و به وزن و پيمانه
  1».فرما

 را پذيرفت و بعد از آن مسلمانها از تب درامان ماندند � خداوند، دعاي پيامبر اكرم
ديد كه از محيط و وطنهاي مختلف به آن هجرت و مدينه مكاني امن براي مسلماناني گر

  2.كردند مي
روايت شده است كه گوسفندان : نمايد بيهاي ام معبد را جبران مي پيامبر اكرم خو-21

اي از گوسفندانش را براي  ام معبد زياد شدند و زاد و ولد آنان زياد شد تا اينكه او گله
بد او را شناخت؛ پس به ر ام معابوبكر از آن جا گذشت؛ پس. فروش به مدينه آورد

عبد به سوي ام م. مادر اين همان مردي است كه با فرد با بركت همراه بود: مادرش گفت
آيا :  همراه تو بود، كيست؟ ابوبكر گفتاي بنده خدا، مردي كه: ابوبكر بلند شد و گفت

وبكر، ام او پيامبر خداست، آنگاه اب: ابوبكر گفت. نه: داني كه او كيست؟ گفت تو نمي
هايي بخشيد  به او غذا داد و به او چيز� پيامبر اكرم.  برد� معبد را خدمت پيامبر اكرم
 آمد و � ام معبد همراه من نزد پيامبر اكرم: ابوبكر گفت: و در روايتي آمده است
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 به  � هديه داد و پيامبر اكرم� نشينان به پيامبر اكرم مقداري كشك و از كاالهاي باديه
دانم، اين است كه ام معبد  آنچه مي: گويد راوي مي. يزهايي ديگر بخشيدو چاو لباس 

 ذكر كرده است كه او و شوهرش هجرت كردند و الوفاءصاحب مسلمان شد و 
  1.برادرش مسلمان شد و روز فتح مكه به شهادت رسيد

وقتي : گويد  مي �ابوايوب انصاري: و ايوب انصاري و مواضع جاودان او اب-22
ايوب در   در خانه ما اقامت گزيد، او در قسمت پايين ساكن شد و من و ام�  اكرمپيامبر

پدرو مادرم فدايت ! اي پيامبر خدا: من به رسول خدا گفتم. كني گزيديمباالي خانه س
پسندم كه تو در قسمت پايين خانه زندگي كني و من در قسمت  باد، من اين را نمي

ت پايين آن الي آن سكونت گزين و ما در قسمبنابراين تو در قسمت با. باالي آن
تر  آيند راحت اي ابوايوب براي ما و كساني كه به نزد ما مي: فرمود. كنيم سكونت مي

گويد كوزة آب ما شكست؛ من و  مي. است كه در قسمت پايين سكونت داشته باشيم
 �ر پيامبر اكرمايوب با چادري كه جز آن لحافي نداشتيم به خاطر ترس از اينكه مبادا ب ام

آبي بچكد و موجب آزار ايشان را فراهم آورد، به خشك نمودن آن آب آغاز 
  2».نموديم مي

   و امر به معروف و نهي از منكر در جامعة جديد  � هجرت علي-23
 بودند به صاحبانشان برگرداند و بعد � علي بعد از آنكه امانتهايي را كه نزد پيامبر اكرم

علي .  دو يا سه شب گذشته بود، در قبا به او پيوست� يامبر اكرماز اينكه از رسيدن پ
 به مدينه رفت و � سپس روز جمعه به همراه پيامبر اكرم. در قبا دو شب اقامت كرد

علي در مدت اقامت خود در قبا، زن مسلماني را كه شوهر نداشت، مشاهده كرد و ديد 
زند و زن به سوي او  ه او را ميآيد و دروازة خان كه فردي نيمه شب نزد اين زن مي

 زن، آن را دهد و اين رود و آن مرد چيزي كه به همراه دارد، به اين زن مي بيرون مي
اي كنيز : كوك شدم بنابراين، به آن زن گفتمدر مورد اين مرد مش: گويد علي مي. گيرد مي
 به تو چيزي آيي و او  زند و تو بيرون مي ات را مي اين كيست كه هر شب در خانه! خدا
ي هستي كه شوهر دانم آن چه هست؟ در حالي كه تو زن مسلمان دهد كه من نمي مي
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داند كه من زني هستم و كسي را  مي. اين سهل بن حنيف است: نداري؟ آن زن گفت
شكند و براي من  رود و آنها را مي ندارم بنابراين، هنگام غروب نزد بتهاي قوم خود مي

بنابراين، بعدها وقتي سهل بن . ز آن به جاي هيزم استفاده كنگويد كه ا آورد و مي مي
  1.ستود حنيف نزد علي در عراق درگذشت، علي اين شاهكار او را مي

   نقطة تحول در تاريخ زندگي�  هجرت پيامبر اكرم-24
ترين رخدادي است كه   از مكة مكرمه به مدينه منوره بزرگ� هجرت پيامبر اكرم

زيست و  هاي آن را كه با آن مي  داد و مسير زندگي و برنامهمجراي تاريخ را تغيير
هايي كه به صورت قوانين و نظمها و عرفها و عادتها و اخالق و رفتار براي افراد و  شيوه

خردي و گمراهي و هدايت  گروهها و عقايد و عبادتها و علم و شناخت و جهالت و بي
  2. عوض كرداي براي زندگي بودند، را و عدالت و ستم برنامه

   هجرت از سنتهاي پيامبران الهي است -25
 چيز تازه و نو � هجرت در راه خدا سنتي ديرينه است و هجرت پيامبرمان محمد

 از � اگر پيامبر اكرم. هايشان نبود پيدايي در زندگي پيامبران براي ياري كردن عقيده
 دعوت را وطن و زادگاهش به خاطر دعوت و حفظ آن و ايجاد محيطي آباد كه

كند، هجرت نمود، برادران پيامبر او بيش از وطنهاي خود به  پذيرد و از آن دفاع مي مي
اند؛ زيرا باقي  هايي كه سبب هجرت پيامبر ما گرديد، هجرت كرده خاطر همين انگيزه

ماندن دعوت در سرزميني كه نه تنها ياري دهندة پيشرفت و گسترش آن نيست؛ بلكه 
كند تا در  نمايد و بسا آن را وادار مي ند و حركت آن را فلج ميك مسير آن را كج مي

هايي از  برد و قرآن كريم نمونه اي بسيار تنگ و كوچك بماند، دعوت را از بين مي دايره
هجرت پيامبران و پيروانشان از امتهاي گذشته را براي ما بيان كرده است تا به روشني 

ي ما آشكار گردد تا انسان مؤمن براي هميشه يكي از سنتهاي خدا در مورد دعوتها برا
وقتي خواستند او را از ايمان و عزتش دور سازند و به او توهين نمايند و بر جوانمردي 

اين برخي از درسها و آموختنيهايي . 3و ارزش او تجاوز نمايند، به اين سنت عمل نمايند
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گذاريم؛ چرا كه   خوانندگان مينماييم و بقيه آن را بر عهدة بودند كه به ذكر آن اكتفا مي
  .گردد درسها و آموختنيهاي زيادي از اين رخداد بزرگ استنباط مي



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم 
  

مژده به آنان و هشدار و وعيد براي  ستايش مهاجران و نويد و
  متخلفان هجرت

  
ترين   از مكه به مدينه به عنوان نقطه تحول در تاريخ مسلمانان مهم� هجرت پيامبر اكرم

مسلمانان قبل از هجرت، امتي بودند كه . شود رخداد در تاريخ دعوت اسالمي شمرده مي
پرداختند بدون اينكه داراي حكومت و كياني  به دعوت مردم به سوي پروردگار مي

سياسي باشند تا به حمايت داعيان بپردازد و اذيت و آزاري كه دشمنانشان به آنها 
  .رساندند، از آنها دور نمايد مي
اين دولت كه گسترش اسالم را در . ما بعد از هجرت، دولت دعوت شكل گرفتا

فرستاد و  داخل جزيرة عربي و خارجي از آن به عهده گرفته بود، داعيان را به شهرها مي
ضامن دفاع از آنها و حمايت از هر نوع تجاوزي كه ممكن بود، بر آنها انجام گيرد، بود؛ 

  1.ري و جنگ منجر شودگرچه اين حمايت و دفاع به درگي
از طرفي هجرت نبوي در فهميدن قرآن و علوم آن، جايگاه مهمي دارد؛ چنانكه علما 

اند، بر اين اساس كه آيات مكي، آياتي هستند كه   ميان آيات مكي و مدني فرق گذاشته
اند حتي اگر  اند و مدني آياتي هستند كه بعد از هجرت نازل شده قبل از مكه نازل شده

  :  كه برخي عبارتند از ده باشند واين موضوع فوائدي داردرج از مدينه نازل شدر خا
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هاي قرآن كريم و استفاده از آن در روشهاي دعوت به   لمس و درك كردن شيوه- 1
  .سوي خدا

؛ چراكه 1 از خالل آيات قرآني�  آگاهي يافتن از زندگي و سيره پيامبر اكرم- 2
زياد است و قرآن كريم، مؤمنان را براي هجرت  داراي اهميتي � هجرت پيامبر اكرم

هاي گوناگوني برانگيخته و تشويق نموده است؛ گاهي  كردن در راه خدا به شيوه
دهد و  كند و گاهي به مهاجران نويد و مژده مي مهاجران را با صفتهاي نيكو ستايش مي

  2.دهد ينمايد و به آنان هشدار م اند، تهديد مي گاهي كساني را كه هجرت نكرده
  

  ستايش مهاجران با صفتهاي پسنديده: نخست 
خداوند متعال مهاجران را در قرآن كريم با صفتهايي پسنديده و متمايز ستوده است؛ 

اذيت و . چون آنها از سرزمين خود بيرون كرده شدند و اموال خود را از دست دادند
ور كرد تا مكه را ترك آزار و ستم و برخورد بد خويشاوندان آنها در مكه آنان را مجب

پروردگارا ما اهللا است؛ پس : نمايند و عامل اصلي اخراج آنان از مكه اين بود كه گفتند 
  3: فتهاي متمايز مهاجران عبارتند ازترين ص مهم
   اخالص- 1

  : خداوند متعال فرموده است

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8 ،حشر(   � ####$$
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و   را ميكساني كه فضل خدا و خشنودي او. اند بيرون رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي
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tt �: فرمودة الهي ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ � نمايد كه آنها  بر اين داللت مي
  1.اند فقط براي طلب رضا و خشنودي خدا از خانه و كاشانه خود بيرون آمده

   صبر- 2
و اخالق متمايز آنها كه خداوند آنان را به خاطر آن يكي از ديگر صفتهاي مهاجران 

  : فرمايد ل ميستوده است، صبر و بردباري است؛ چنانكه خداوند متعا

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss sswwww ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ tt tt7777 ãã ããΨΨΨΨ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm (( (( ãã ãã���� ôô ôô____ VV VV{{{{ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### çç çç$$$$ tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )42 – 41 ،نحل(  
كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، «

تر  دهيم و پاداش اخروي بزرگ در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبي بدانان مي
  ».است، اگر بدانند

  : فرمايد ند ميو خداو

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF èè èèùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )110 ،نحل(   � ‘‘‘‘§§
سپس بدان اي محمد كه پروردگار تو نسبت به كساني كه مورد شكنجه و آزار «

ز آن جهاد نمودند، شكيبايي ورزيدند داراي مغفرت و قرار گرفتند و بعد ا
  ».مرحمت بسياري است

   صداقت و راستي- 3
اي كه خداوند به خاطر آن مهاجران را ستوده است، صدق و  از جمله صفتهاي پسنديده

  : فرمايد خداوند متعال مي. ستي استرا
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660 الگوي هدايت

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8 ،حشر(   � ####$$
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود «

خواهند و خدا و   و خشنودي او را ميكساني كه فضل خدا. اند بيرون رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

$$$$ �: گويد  بغوي در تفسير خودش مي ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ قتاده گفته است اين مهاجران كه .  يعني در ايمان خود صادق هستند� ####$$
اند و به محبت و عشق خدا و پيامبرش  هاي خود را ترك كرده و اموال و قبيلهها  خانه

اند و با وجود سختيهايي كه در آن قرار داشتند، اسالم را انتخاب كردند؛ حتي  بيرون آمده
بست تا كمرش  ما ذكر شده است كه فرد از گرسنگي بر شكم خود سنگ مي براي 

  1.خوابيد و پوشاك ديگري نداشت ميراست باشد و فرد در زمستان زير حصير 
  فدايي  جهاد و جان- 4

  : فرمايد  خداوند متعال مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&& ºº ººππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ çç çç//// èè èèφφφφ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx���� øø øø9999 $$   )20 ،توبه(   � ####$$
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

ت؛ پايه و اصول دعوت پيامبران بر جان فدايي و قرباني دادن بنا نهاده گرديده اس
مني سر سختي مواجه چراكه آنان در راستاي دعوت با مخالفت و تكذيب و دش

گردند و آنان بايد با سرسختي و قوت ايمان و رسوخ عقيده با مخالفانشان به مبارزه  مي

                                                           

 .318، ص 4، ج تفسير بغوي -1
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شود و از آغاز دعوت  برخيزند؛ زيرا زندگي در ساية عقيده و جهاد و مبارزه خالصه مي
 اعالم نمود كه �  نازل نمود، گويا به پيامبر اكرمlبر اكرمكه جبرئيل امين وحي را بر پيام

 گفت � قومش او را مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد و ورقه بن نوفل به پيامبر اكرم
اين رازدار بزرگ است كه بر موسي نازل شده است، كاش من در آن وقت جوان و «: 

آن گاه پيامبر . بودم كنند، زنده مي  كاش من زماني كه قومت تو را بيرون مي1بودم قوي مي
بله هيچ مردي مانند آنچه تو : ا مرا بيرون خواهند كرد؟ ورقه گفتآيا آنه:  فرمود �خدا
اي، نياورده است مگر اينكه با او دشمني شده است و اگر زنده بمانم با تمام  آورده

  2».قدرت تو را ياري خواهم كرد
قربانيها و فداكاريهاي جاني و مالي فراواني حادثه هجرت مشتمل بر جان فداييها و 

و شايد آنچه در اين زمينه قابل تأمل است، اينكه قرباني دادن . 3باشند در راه خدا مي
مالزم جهاد در راه خداست؛ زيرا جهاد بدون قرباني معنا و مفهوم اصلي خود را 

  4.يابد نمي
  كنند  مهاجران، خدا و پيامبرش را ياري مي- 5

  : عال فرموده استخداوند مت

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8 ،حشر(   � ####$$
ريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود همچنين غنائم از آن فقراي مهاج«

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند بيرون رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

                                                           

 .142، ص 1 حاشيه صحيح مسلم، ج -1
 .142، ص 1، ج 252، كتاب االيمان، باب بدء الوحي، حديث شماره مسلم -2
 .104 ص ،الهجرة في القرآن الكريم -3
 .106 همان، ص -4
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خداوند متعال در اين آية كريمه، مهاجران را به اين دليل كه خدا و پيامبرش را ياري 
كه تنها دليل آنان براي مهاجرت از مكه به مدينه و رها نمودن دهند، ستوده است؛ چرا مي

اقوام و خويشاوندانشان ياري خدا و پيامبرش بود و ياري كردن خداوند براي به دست 
   :فرمايد  چنانكه خداوند متعال ميآمدن پيروزي و پايداري شرط است؛

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ ss ss???? ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ss ss[[[[ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& �  
  )7 ،محمد(  

كند و گامهايتان  خدا را ياري كنيد، خدا شما را ياري مي) دين(اي مؤمنان اگر «
  ».دارد را استوار مي

دهند تا شرط پيروزي و پايداري  چگونه مؤمنان، خدا را ياري مي: گويد سيد قطب مي
  ه دست بياورند؟را كه خداوند براي آنها نويد داده است، ب

حق خداوند بر آنها اين است كه عبادت خود را فقط براي او خالص بگردانند و با او 
چيزي را شريك نسازند نه شرك جلي و نه شرك خفي و هيچ چيزي را در وجود و 
دلهاي خود با او برابر نكنند و خداوند را از خود و از همه چيزهايي كه دوست داشته 

ها و گرايشها و حركتها و متوقفگاهها و پنهان   بدارند و در عالقهشوند، بيشتر دوست مي
و آشكار و در همة فعاليتهاي خويش او را حاكم قرار دهند؛ پس اين ياري كردن خدا 

اي از جهان هستي و زندگي  ريشه در جانها و وجود دارد و خداوند، شريعت و برنامه
يابد و ياري  اش تحقق مي ت و برنامهاستوار است و ياري كردن خدا با ياري كردن شريع

كردن خدا يعني تالش براي اينكه شريعت در تمام زندگي بدون هيچ قيد و بندي حاكم 
  1.ايم قرار داده شود و اينجاست كه در واقعيت زندگي به ياري خدا برخاسته

   توكل كردن بر خداوند عزوجل- 6
  : فرمايد خداوند متعال مي
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� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss sswwww ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ tt tt7777 ãã ããΨΨΨΨ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm (( (( ãã ãã���� ôô ôô____ VV VV{{{{ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### çç çç$$$$ tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   )42 – 41 ،نحل(  
ورد ظلم و ستم قرار گرفتند، كساني كه براي خدا هجرت كردند، پس از آنكه م«

تر  دهيم و پاداش اخروي بزرگ در اين دنيا جايگاه و پايگاه خوبي بدانان مي
  ».است، اگر بدانند

كنند نه بر غير از خدا؛  كند كه آنها بر خدا توكل مي خداوند، مهاجران را ستايش مي
وكل، منطق چراكه توكل نمودن بر خدا يكي از خصوصيات ايمان و عالمت آن است و ت

  : فرمايد  آن است؛ خداوند متعال ميايمان و مقتضاي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† zz zzΝΝΝΝ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã 

šš ššUUUU$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ùù ùù==== yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ xx xxîîîî 44 44 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ �   )23 ،مائده(  
دو نفر از مردان خدا ترس كه خداوند بديشان نعمت داده بود، گفتند شما از «

اگر وارد درواز شويد، شما پيروز خواهيد شد اگر . دروازه بر آنان وارد شويد
  ».مؤمن هستيد بر خدا توكل كنيد

  : فرمايد و خداوند متعال مي

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �   )84 ،يونس(  
اي قوم من اگر واقعاً به خدا ايمان داريد؛ بر او توكل كنيد اگر : موسي گفت«

  ».ايد خود را بدو تسليم كرده
  : فرمايد و مي
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� ôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� tt tt±±±± oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### }} }} ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )11 ،ابراهيم(   � ####$$
ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم و ليكن : پيغمبرانشان بديشان گفتند«

نهد و ما را نسزد كه دليلي  وند بر هر كس از بندگانش كه بخواهد، منت ميخدا
  ».برايتان بياوريم، مگر با اجازة خدا و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند و بس

اي كامل از توكل، در واقعيت زندگي   و اصحاب و ياران ايشان نمونه� پيامبر خدا
شود و چون آنها بر خداوند  ه آن اقتدا ميدر رخداد هجرت ارائه دادند كه در گذر زمان ب

كردند، خداوند آنها را ستايش كرد و بهترين پاداش را به آنها  از روي اخالص توكل مي
  1.داد

   اميد- 7
ميد است؛ يكي از صفتهاي پسنديده مهاجران كه خداوند آنها را بر آن ستوده است، ا

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu zz zzƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )218 ،بقره(   � ‘‘‘‘§§
اند و در راه خدا جهاد  اند و كساني كه هجرت نموده كساني كه ايمان آورده«

  ».زندة و مهربان استدارند و خداوند آمر اند، آنان رحمت خدا را چشم مي كرده

tt �منظور از كلمة  ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ  � اين آيه با وجود آنكه خداوند آنها را ستوده است اين
است كه هيچ كس دراين دنيا با وجود اينكه از نظر معنوي به مراتب بااليي دست يافته 

 او داند كه خاتمه يكي اينكه او نمي: رود به دو دليل ند كه به بهشت ميدا باشد، اما نمي
تواند بر عمل خود تكيه نكند؛ پس اينها را خدا  چگونه خواهد بود و دوم اينكه نمي

                                                           

 .117 – 114، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
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بخشيده است و با وجود اين آنها به رحمت الهي اميدوار بودند و اين به دليل ايمان 
  1.عميق و استوار آنهاست

  � اتباع و پيروي از پيامبر اكرم - 8
نمايد اين  ت در قرآن كريم داللت مياز جمله اموري كه بر جايگاه بزرگ و عظيم هجر

 �است كه خداوند متعال مهاجران و انصار را توصيف نموده است كه آنها از پيامبر اكرم
  : فرمايد كنند؛ خداوند متعال مي ميپيروي 

� ‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 šš ššUUUU$$$$ ¨¨ ¨¨???? ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 àà àà����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 99 99,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

zz zz>>>>$$$$ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )117 ،توبه(   � ‘‘‘‘§§
مهاجرين و انصاري . خداوند توبه پيغمبر و توبه مهاجرين و انصار را پذيرفت«

اي از آنان   آنكه دلهاي دستهكه در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند؛ بعد از
اندكي مانده بود كه منحرف شود، باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت؛ چراكه او 

  ».بسيار رئوف و مهربان است
 در گفتار و اعمالشان � مهاجران و انصار كساني هستند كه نه تنها از پيامبر اكرم

مايند بنابراين، آنها با اين كار ن كنند؛ بلكه در لحظه سختي هم از او پيروي مي پيروي مي
  .اند كه خداوند توبه آنها را بپذيرد سزاوار مقامي بزرگ هستند و شايسته

سالي و در شرايط  اين آيه در غزوة تبوك نازل شده است؛ چون اين جنگ در قحط
  .سخت و گرماي شديد و كمبود توشه و آب بر مسلمانان واجب گرديد

ميزان مشقت و سختي كه . آنها به سوي تبوك رفتنددر شدت گرما : گويد قتاده مي
دانيم كه دو نفر يك خرما را بين  ما همين قدر مي. داند آنها با آن دچار شدند را خدا مي

كردند كه يكي آن  كردند و چند نفر يك خرما را بين خود رد و بدل مي خود تقسيم مي
مكيد و   سپس باز آن را مينوشيد؛ داد و بر آن آب مي مكيد؛ سپس به ديگري مي را مي

  2.نوشيد؛ پس خداوند توبة آنها را پذيرفت و آنان را سالم برگرداند بر آن آب مي

                                                           

 .218، ص 1، ج العود تفسير ابي – 50، ص 3، ج الجامع الحكام القرآن -1
 .397، ص 2، ج تفسير ابن كثير -2
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نمايد و به روشني بين ايمان و   بر حقيقت ايمان داللت مي� پيروي از پيامبر اكرم
گذارد همان طور كه پيروي كردن دليلي بر محبت خداست و محبت خدا  كفر فرق مي
 كه فقط با زبان ادعا شود و شيفتگي و دلباختگي چيزي نيست مگر اينكه با چيزي نيست

آن پيروي كردن از پيامبر خدا همراه باشد و بر رهنمودها و راهنماييهاي او گام برداشته 
ايمان، كلماتي نيست كه گفته شود و . شود و برنامه او را در زندگي اجرا نمايد

 شعار نيست كه بر پا شود؛ بلكه ايمان يعني احساساتي نيست كه برانگيخته گردد و
 رسالت آن را برعهده � اي كه پيامبر اكرم اطاعت از خدا و پيامبر و عمل كردن به برنامه

  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال ميدارد

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 

33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### šš šš^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )32 – 31 ،آل عمران(   � ####$$
داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  بگو اگر خدا را دوست مي«

بگو از خدا و از . ة مهربان استبدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزند
پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد و اگر سرپيچي كنند، خداوند كافران را 

  ».دارد دوست نمي
اين آيه كريمه پاسخ قاطعي است بر ادعاي «: گويد كثير در تفسير آيه مذكور ميابن 

. نمايند ت نمي تبعي� كساني كه مدعي محبت خدا هستند، اما از راه و روش پيامبر اكرم
نمايد و بر طريق محمدي نيست محكوم  هر كسي را كه ادعاي محبت خدا را مي

نمايد؛ زيرا در حقيقت ادعاي چنين فردي در واقع دروغ است مگر اينكه از شريعت  مي
 همان طور كه در حديث 1 در گفتار و افعال پيروي نمايد� دين پيامبر اكرم محمد و

هر كس كاري انجام دهد كه ما بر آن «: بت است كه فرمود ثا� صحيح از پيامبر اكرم
  2».ايم؛ پس آن كار مردود است كار دستور نداده

   پيشي گرفتن و سبقت در ايمان و عمل- 9

                                                           

 .466، ص 3 همان، ج -1
 .1718، شمارة 1344، ص 3باطله، ج ، كتاب االقضيه، باب نقض االحكام المسلم -2
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  : فرمايد خداوند متعال مي

� šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 

99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss???? 

$$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   )100 ،توبه(   � ####$$
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

ان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و ايشان گرفتند و راه ايش
هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير 

مانند، اين  ها جاري است و جاودانه در آن مي درختان و كاخهاي آن رودخانه
  ».است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

باعث فضيلت است؛ زيرا اقدام آنها به انجام اين رازي گفته است سبقت در ايمان، 
هر كس «: فرمايد  مي� پيامبر اكرم. شود تا ديگران به آنها اقتدا نمايند كارها باعث مي

گذاري كند، پاداش آن و پاداش هر كس به آن عمل كند تا روز قيامت  سنت نيكي را پايه
و دنيوي از آنچه از افراد مانند خود هاي مردم در احوال ديني  زيرا انگيزه» .1رسد به او مي

  2.شود بنابراين، مهاجران سران و سردارن مسلمانان هستند بينند، تقويت مي مي
اند، را  اين گونه خداوند متعال آن دسته از مهاجران اوليه كه قبل از همه هجرت كرده

 و از ميان عنصرهاي يكتا و كميابي كه فشارها و شكنجه و گرسنگي و غربت و عذاب
مرگ در بدترين صورتها را تحمل كردند، انتخاب كرد تا آنها پاية محكم اين دين در 
مكه و بعد از آن پاية محكم اين دين در مدينه همراه آن دسته از انصار كه در ياري 

انصار گرچه در آغاز امر با مشكالت آن . كردن و ايمان پيشي گرفته بودند، قرار گيرند
بيعت  (� ر شدند، برخورد نكردند، اما بيعت آنان با پيامبر اكرمگونه كه مهاجران گرفتا

بر اين داللت كرد كه آنها داراي سرشتي پاك هستند كه با طبيعت اين دين سازگار ) عقبه
  .است

                                                           

 .15، كتاب العلم، باب من سنه سنه حسنه اوسيئه، شمارة مسلم -1
 .208، ص 15، ج تفسير رازي -2
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مهاجران و انصار پايه بسيار محكمي در جامعه عربي براي اسالم تشكيل دادند، اما 
 در مورد دين خود دچار فتنه شدند و بار ديگر افرادي كه اين فشارها را تحمل نكردند،

به جاهليت برگشتند و اين افراد كه از دين برگشتند، بسيار اندك بودند؛ زيرا اين امر از 
قبل كامالً شناخته شده و مشخص بود بنابراين، هيچ كس از جاهليت به اسالم روي 

رهاي منتخب كه در گذاشت به جز عنص آورد و در راه خاردار و خطرناك قدم نمي نمي
 و براساس تحمل اين مشكالت و گرفتاريها، 1ساختن وجود ايماني خود نظير نداشتند

شود كه در راه خدا انفاق كردند  مقام مهاجران و جايگاه واالي آنها براي ما مشخص مي
پذيرفت و ياران اندكي داشت و  و كارزا نمودند، در حالي كه عقيدة اسالمي را كسي نمي

اي از آن برود و قدرتي وجود نداشت و  خورد كه اميد فايده اي به چشم نمي سايهدر افق 
راحتي و آسايشي نبود و اينها همه بيانگر اين است كه آنها با كساني كه بعد از اين 

  2.شرايط سخت، انفاق كردند و به مبارزه برخاستند، برابر نيستند
  : فرمايد  خداوند متعال مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛWWWW≡≡≡≡ uu uu$$$$>>>> ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 
ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ΟΟΟΟ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt tt,,,, xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ËË ËËxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&& 

ZZ ZZππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 yy yyξξξξ ää ää.... uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ×× ××$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz �   )10 ،حديد(  
چرا در راه خدا نبايد ببخشيد و خرج كنيد و حال اينكه بر جاي مانده آسمانها «

اند و  بخشيده) مكه(رسد؟ كساني از شما كه پيش از فتح مكه  و زمين به خدا مي
رجه و آنان د. برابر و يكسان نيستند) با ديگران(اند  جنگيده) در راه خدا(

مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح بذل و بخشش 
دهد  اند، اما به هر حال خداوند به همه وعدة پاداش نيكو مي اند و جنگيده نموده

  ».كنيد و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي

                                                           

 .1703، ص 3، ج في ظالل القرآن -1
 .124، ص الهجرة في القرآن الكريم -2
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را بيان كرده انصار ابن كثير در مورد آية سوره توبه كه فضيلت سابقين مهاجران و 
خداوند بزرگ خبر داده است كه از پيشگامان نخستين مهاجران و انصار : گويد است، مي

اند، راضي و خشنود است؛ پس واي به حال  و كساني كه به نيكي از آنها پيروي كرده
كسي كه با مهاجران و انصار كينه و دشمني داشته باشد يا آنها را و يا برخي از آنها را 

يد يا نسبت به آنها كينه و نفرت داشته باشد؛ به خصوص سرور اصحاب پيامبر ناسزا بگو
توانند به  اينها چگونه مي.  و بهترين آنها و خليفة بزرگ، ابوبكر بن ابي قحافه� اكرم

گويند كه خداوند از آنها راضي شده  قرآن ايمان داشته باشند، وقتي كساني را ناسزا مي
ا كه خداوند از آنها راضي است، دوست دارند و است؟ و اما اهل سنت كساني ر

گويند و هر كس را كه  اند، ناسزا مي ستايند و هر كس را خدا و پيامبرش ناسزا گفته مي
كند، دشمني  دارند و با هر كس كه با خدا دشمني مي دارد، دوست مي خدا را دوست مي

گذار نيستند و از طرف  كنند و بدعت   پيروي مي� ورزند و اهل سنت از پيامبر اكرم مي
كنند بنابراين، اهل سنت گروه رستگار خدا و بندگان  خود چيزي در دين ايجاد نمي

  1.مؤمن او هستند
   رستگاري-10

  : فرمايد خداوند متعال مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ss ssàààà ôô ôôãããã rr rr&&&& ºº ººππππ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ çç çç//// èè èèφφφφ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx���� øø øø9999 $$   )20 ،توبه(   � ####$$
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

çç �بومسعود در تفسير آيه ا çç//// èè èèφφφφ tt ttββββρρρρ ââ ââ““““ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ xx xx���� øø øø9999 $$ آنها به رستگاري بزرگ يا : گفته است � ####$$
رستگاري مطلق اختصاص دارند و گويا رستگاري ديگران در برابر رستگاري آنها 

  2.شود رستگاري شمرده نمي

                                                           

 .332، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
 .53، ص 4، ج تفسير ابي مسعود -2
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باشند،  خداوند بزرگ، مهاجران را بر اين اساس كه آنها سزاوار رستگاري بزرگ مي
گيرد و رستگاري و  ت؛ چون اين رستگاري از منبع عظمت سرچشمه ميستوده اس

دهد كه آنها در آخرت از  تر از اين وجود ندارد كه خداوند به آنها خبر مي سعادتي بزرگ
خداوند متعال . اهند بودرستگاران هستند و وارد بهشت خواهند شد و از دوزخ دور خو

  : فرمايد مي

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyyyyy ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôômmmm ãã ãã———— ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ éé éé&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$   )185 ،ال عمران(   � ####$$
خودتان به تمام و گمان به شما پاداش  چشد و بي هر كسي مزة مرگ را مي«

شود و هر كه از آتش دوزخ به دور گردد و به  كمال در روز رستاخيز داده مي
بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پيدا كرده است و 

  ».زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب نيست
   ايمان حقيقي و راستين-11

وند مهاجران را بر آن در كتاب بزرگش اي كه خدا يكي ديگر از اين صفتهاي پسنديده
  : فرمايد عال ميستوده است، صفت ايمان حقيقي و راستين است؛ خداوند مت

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ uu uuρρρρ#### uu uu 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ρρρρ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yy)))) yy yymmmm 44 44 ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... �   
  )74 ،انفال(  

اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند، حقيقتاً مؤمن و با  اند و ياري كرده اند و همچنين كساني كه پناه داده نموده

  ».ايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است
گاه از مهاجران به عنوان مؤمنان حقيقي و واقعي ياد در اينجا خداوند دانا و آ

 در �  نمونة حقيقي ايمان هستند كه ايمان بعد از پيامبر اكرم �نمايد؛ پس مهاجران مي
كند؛ همان طور كه آنها الگوي نيكو براي كساني هستند  وجود و زندگي آنها نماد پيدا مي
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صفتهاي پسنديده در واقعيت آيند و صورت حقيقي در ترجمان  كه بعد از آنها مي
  : فرمايد باشند؛ چنانكه مي ندگي ميز

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÏÏ ÏÏ.... èè èèŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ èè èè==== ©© ©©.... uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yy)))) yy yymmmm 44 44 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ìì ììMMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222 �   
  )4 – 2 ،انفال(  

مؤمنان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان «
افزايد و  شود، بر ايمانشان مي ي كه آيات او بر آنان خوانده ميگردد و هنگام مي

خوانند  ن كه بايد ميآنان كسانيند كه نماز را چنا. كنند بر پروردگار خود توكل مي
آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي . بخشند ايم مي يشان عطاء كردها و از آنچه به

 پيشگاه خداي خود درجات عالي، مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان در
  ».باشند مي

كند و هر كس به اين  صفتهاي ذكر شدة پسنديده در زندگي مهاجران نماد پيدا مي
  1.رود صفتها متصف باشد، مؤمن راستين به شمار مي

  
  نويد به مهاجران: دوم

سپس خداوند برخي از نعمتهايي را كه به مهاجران وعده و نويد داده است كه در دنيا و 
  : برخي از اين نعمتها عبارتند از. كند، ذكر كرده است نها عطا ميآخرت به آ

   روزي فراوان در دنيا- 1
  : فرمايد خداوند متعال مي

                                                           

 .129، ص ة في القرآن الكريمالهجر -1
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�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ pp ppκκκκ çç çç‰‰‰‰ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ xx xxîîîî≡≡≡≡ tt tt���� ãã ããΒΒΒΒ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... ZZ ZZππππ yy yyèèèè yy yy™™™™ uu uuρρρρ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

óó óóllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷???? tt tt//// #### ·· ··���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO çç ççµµµµ øø øø.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ßß ßßNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yyìììì ss ss%%%% uu uuρρρρ 

………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )100 ،نساء(   � ‘‘‘‘§§
بيند كه  كسي كه در راه خدا هجرت كند، سرزمينهاي فراخ و آزادي فراوان مي«

مالد و گشايش و آسايش خواهد يافت و هر  بيني دشمنان را به خاك مذلت مي
ز خانة خود بيرون آيد و به سوي خدا و رسول هجرت كند و سپس مرگ كه ا

  ».او را دريابد، اجرش بر عهدة خداست و خداوند بسي آمرزنده و مهربان است
و از جمله گشايش و فراخي روزي براي آنها در دنيا اين است كه خداوند غنايم 

  : فرمايد  آنان گردانيد؛ چنانكه ميزيادي را عايد

�  !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8 ،حشر(   � ####$$
ه و اموال خود همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشان«

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند بيرون رانده شده
  ».انندگويدهند، اينان راست پيغمبرش را ياري مي

اند،  پس غنايم از آن ايشان است؛ چراكه آنها از خانه و كاشانة خود بيرون رانده شده
  1.بنابراين، آنها از همة مردم به آن سزاوارترند

 از جمله فراخي و فراواني روزي براي آنها در دنيا اين است كه خداوند نفسهاي و
؛ زي پاك گرداند و دلهاي آنان را براي مهاجران باز و گشاده نمودر  وانصار را از بخل

  :فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

                                                           

 – 200، ص 5، ج تفسير فتح القدير – 288، ص 8، ج سعود تفسير ابي – 295، ص 4، ج تفسير ابن كثير -1
 .132، ص الهجرة في القرآن الكريم
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tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9 ،حشر(   � ####$$
در ( كاشانه را آماده كردند و ايمان را آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و«

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  كساني را دوست مي) دل خود استوار داشتند
كنند به چيزهائي كه به مهاجران  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كرده

دهند هر چند كه خود سخت  داده شده است وايشان را بر خود ترجيح مي
ساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، ايشان ك. نيازمند باشند
  ».قطعاً رستگارند

خداوند به مهاجران وعده داده است كه در دنيا روزي آنها را فراوان خواهد كرد و 
اين وعده تحقق يافت؛ چون خداوند عزوجل در برنامه الهي قرآني خود به روشني و 

دارد كه از آن  زي از خطرها را از او پنهان نميپردازد و هيچ چي شيوايي به امور انسان مي
جمله خبر مرگ است، اما با بيان حقيقتهايي ديگر و با تضمين خداوند سبحان به او 

و ... دارد كه هجرت در راه خداست  بخشد؛ پس خداوند مقرر و معين مي آرامش مي
ه خاطر تنها هجرت معتبر در اسالم همين است؛ پس هجرت براي ثروت و يا هجرت ب

نجات يافتن از رنجها و يا هجرت به خاطر لذتها و شهوتها و يا هجرت براي كااليي از 
گردد، اما هر كس در راه خدا هجرت كند، در  كاالهاي دنيوي، هجرت محسوب نمي

شود و به مصيبتي دچار  يابد و زمين براي او تنگ نمي زمين گشادگي و فراخي مي
؛ چون خداوند او را 1دهد و زندگي را از دست نميگردد و وسيلة نجات و روزي  نمي

  .كند نمايد و اشتباه او را اصالح مي ياري مي
   زدودن بديهاي آنان و آمرزش گناهانشان- 2

يكي ديگر از نعمتهايي كه خداوند متعال به مهاجران وعده داده اين است كه بديهايشان 
  : آمرزد نمايد وگناهانشان را مي ميرا دور 

                                                           

 .745، ص 2، ج في ظالل القرآن -1



674 الگوي هدايت

� zz zz>>>>$$$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& II IIωωωω ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå 99 99≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttãããã ΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& (( (( ΝΝΝΝ ää ää3333 àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

(( ((####ρρρρ èè èèŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ ÍÍ ÍÍ????‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee���� xx xx.... __ __{{{{ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ nn nn==== ÏÏ ÏÏ{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ __ __{{{{ uu uuρρρρ 

;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ \\ \\////#### uu uuθθθθ rr rrOOOO ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm 

ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$   )195 ،آل عمران(   � ####$$
پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت و پاسخشان را داد كه من عمل هيچ «

 يا مرد، ضايع نخواهم كسي از شما را كه به كار برخاسته باشد، خواه زن باشد
هاي  اي از شما از پارة ديگر هستيد، آنانكه هجرت كردند و از خانه پاره. كرد

خود رانده شدند و در راه من اذيت و آزارشان رساندند و جنگيدند و كشته 
بهشتي كه . آورم بخشم و به بهشتشان در مي شدند، هر آينه گناهاشان را مي

اين پاداشي از سوي خدا است و پاداش نيكو . تها در زير آن روان اس رودخانه
  ».تنها نزد خدا است

هايي  ترين وسيله  نيز احاديث زيادي در بيان اينكه هجرت از بزرگ� از پيامبر اكرم
شود، روايت شده  نمايد و سبب بخشيده شدن گناهان مي است كه گناهان را دور مي

به : ايت شده است كه گفتشماسه مهري رواز جمله حديثي است كه از ابي . است
را به اش  زياد گريه كرد و چهره. بالين عمرو بن عاص آمديم و او در بستر مرگ بود

 تو مژده نداده است؟  به� مگر پيامبر اكرم! پدرجان: فرزندش گفت. ديوار برگرداند
بهترين چيز گواهي دادن به اين : اش را برگرداند و گفت  عمرو چهره:گويد راوي مي
من در سه حالت قرار داشتم تو .  معبودي جز خدا نيست و محمد پيامبر اوستاست كه

ورزيد و بسيار دوست   دشمني نمي� مرا ديدي كه هيچ كس بيشتر از من با پيامبر اكرم
مردم، قطعاً جايگاه من دوزخ بود،  اگر من در آن حالت مي. داشتم كه او را به قتل برسانم
دست :  آمدم و گفتم� قلب من قرار داد، نزد پيامبر اكرماما وقتي خداوند اسالم را در 

خود را بده تا با تو بيعت كنم، او دستش را گشود، اما من دست خود را بسته نگاه 
. خواهم شرط بگذارم مي: تو را چه شده است؟ گفتم! عمرو:  فرمود� پيامبر اكرم. داشتم
داني كه اسالم  مگر نمي: مودفر. اينكه گناهانم بخشيده شوندچه شرطي؟ گفتم : فرمود
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كند؟ و هجرت گناهان پيش از آن را  همة آنچه را كه پيش از آن بوده است، نابود مي
كند؟ و افزود كه بعد از مسلمان شدن  نمايد و حج گناهان گذشته را محو مي محو مي

 تر از پيامبر نبود بنابراين، هيچ گاه از ديدن او تر و گرامي هيچ كس براي من محبوب
شدم كه اورا   داشتم و اگر پرسيده مي شدم؛ چون او را خيلي بزرگ مي  خسته نمي

كردم، ايشان را  توانستم او را توصيف كنم؛ چون وقتي به او نگاه مي توصيف كنم، نمي
مردم، اميدوار بودم كه جايگاه من  ديدم و اگر در آن حالت مي باالتر از آنچه بود مي

دانم حالت من در آن چگونه   اختيار گرفتيم كه نميبهشت باشد؛ سپس چيزهايي در
گري همراه من نباشد و آتش روشن نكنيد و  خواهد بود؛ پس هر گاه من مردم، زن نوحه

اي كه شتري را  هرگاه مرا دفن كرديد بر من خاك بريزيد؛ سپس اطراف قبر من به اندازه
س بگيرم و ببينم كه چه شود، بايستيد تا با شما ان ذبح كنند و گوشتهايش تقسيم مي
  1.دهم پاسخي به قاصدان پروردگارم مي
جايگاه اسالم و هجرت و حج، بسيار بزرگ : ه استنووي در شرح اين حديث گفت

كند و  است و هر يك از اين كارها گناهاني را كه پيش از آن انجام شده است، محو مي
شود كه گمان نيك به نيز مستحب است كه فردي كه در حالت مرگ قرار دارد، گوشزد 

پروردگارش داشته باشد و آيات اميدبخش و احاديثي كه از بخشوده شدن گناهان سخن 
اند، نزد او تالوت شوند و به نعمتهايي كه خداوند براي مسلمانان آماده كرده است،  گفته

مژده داده شود تا به خداوند حسن ظن داشته باشد و بر همان حسن ظن بميرد و رعايت 
  2.دب به اتفاق مستحب استاين ا
   ارزش و مقام معنوي آنان نزد پروردگار- 3

خداوند متعال به كساني كه ايمان آوردند و در راه خدا با مالها و جانهايشان به هجرت و 
ند دارند؛ خداوند متعال اند، وعده داده است كه مقام بزرگي نزد خداو جهاد پرداخته

  : فرمايد مي

                                                           

 .192، كتاب االيمان، باب كون االسالم يهدم ما قبله، شمارة مسلم -1
 .138، ص الهجره في القرآن الكريم – با اندكي تصرف 125، ص 2، ج ي بر صحيح مسلمشرح نوو -2
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اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  لت واالتر و بزرگاند، داراي منز جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

كساني كه داراي اين چهار صفت باشند، در نهايت بزرگي و : گويد فخر رازي مي
وقتي كفر از . روح، بدن و مال: ؛ چون انسان متشكل از سه چيز استبلندي قرار دارند

 جاي گيرد، به مقام شايستة خود دست يافته است، اما روح دور شود و ايمان در آن
گردند و به علت پرداختن به جهاد درمعرض  جسم و مال بر اثر هجرت دچار نقصان مي

گيرند و شكي نيست كه انسان، مال و جان را دوست دارد و از آنها در  نابودي قرار مي
پس براي آنان طلب نمايد كه به محبوبي باالتر دست يابد؛  صورتي رويگرداني مي

تر بود؛ چراكه آنان آخرت را بر جان و مال خويش  خشنودي خداوند از جان و مال مهم
ترجيح دادند؛ پس ثابت شد كه پس از حصول صفتهاي چهارگانة فوق، انسان به آخرين 

  1.رسد مقامهاي انسانيت مي
 خود جهاد پس كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان

تري  ترين مقام هستند و به آنها پاداش بزرگ كردند، نزد خداوند داراي باالترين و بزرگ
  .يابد كنند، اختصاص مي دهند و مسجدالحرام را آباد مي از كساني كه به حجاج آب مي

پس كساني كه به فضيلت هجرت و جهاد با هر دو نوع، مالي و جاني، دست يافتند، 
  2.تري از كساني دارند كه داراي چنين فضيلتي نيستند رگمقام باالتر و بز

   آنها سزاوار بهشت و هميشه ماندن در آن هستند - 4
از جمله نعمتهايي كه خداوند براي مهاجران آماده كرده است، بهشت و جاودانه ماندن 

  : فرمايد خداوند متعال مي.  آن استدر

                                                           

 . و بعد از آن با اندكي تصرف13، ص 16، ج تفسير رازي -1
 .78، ص 10، ج تفسير مراغي -2
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اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
رحمت خود پروردگارشان آنان را به . باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

همواره در . دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند و خوشنودي و بهشتي مژده مي
  ».گمان در پيشگاه خدا پاداش بزرگي موجود است مانند، بي بهشت ماندگار مي

ذكر كردن رحمت و رضوان و جنت به صيغة : گويد وكاني در تفسير اين آيات ميش
كنندگان و تصوير  و باالتر از توصيف وصفنكره براي تعظيم و بيان بزرگي آن است 

تصور كنندگان است و نعيم مقيم يعني نعمت پايداري كه همواره هست و منقطع 
  1.شود و ذكر ابد بعد از خلود براي تأكيد ابديت و جاودانگي است نمي

اي وجود ندارد، همان طور كه خداوند به مردان  اين مژده است كه باالتر از اين مژده
  : مؤمن وعده و مژده داده است زنان و
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كاخها و (خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير «

مانند و مسكنهاي پاكي  آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي) درختهاي
را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا باالتر از هر 

  ».چيزي است، پيروزي بزرگ همين است
  

                                                           

 .142، ص الهجرة في القرآن الكريم – 345، ص 2، ج تفسير فتح القدير -1
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  ري بزرگ و خشنودي خداوند از آنها رستگا- 5
ي بزرگ است كه از جمله نعمتهايي كه خداوند به مهاجران وعده داده است، رستگار

  : گردد نصيب آنها مي
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اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته كساني كه ايمان آورده«

تري در پيشگاه خدايند و آنان  اند، داراي منزلت واالتر و بزرگ جهاد نموده
  ».باشند رستگاران و به مقصود رسندگان مي

تر است و آن  نعمتهايي كه آنان از آن برخوردارند، بزرگخشنودي خداوند از آنها از 
 همان طور كه گفتة 1ترين پاداش است باشد و باالترين نعمت و كامل نهايت احسان مي

  : فرمايد نمايد كه مي  آن داللت ميخداوند بر
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كاخها و (خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير «

مانند و مسكنهاي پاكي  انه در آن ميآن جويبارها روان است و جاود) درختهاي
را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است و خوشنودي خدا باالتر از هر 

  ».پيروزي بزرگ همين است. چيزي است
رضايت و خشنودي خداوند هرچند در ذات خود باالترين و بهترين پاداشها است، 

ر از راضي بودن آنها از خدا اين منظو. اما عالوه بر اين پاداش و نتايجي نيز در بردارد
كنند و به هنگام گرفتار  است كه به وقت برخورداري از نعمتها به خدا اعتماد و تكيه مي

اما تعبير قرآني همان معناي خشنودي فراگير و . نمايند شدن به مصيبتها بردباري مي
 انسانهاي دارد و جايگاه اين اش را بيان مي متبادل بين خدا و اين بندگان برگزيده

                                                           

 .144، ص الهجرة في القرآن الكريم – 79، ص 10، ج سير مراغيتف – 320، ص 2، ج تفسير ابن كثير -1
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كنند و  برد تا جايي كه با پروردگارشان رضايت و خشنودي مبادله مي برگزيده را باال مي
حال آنكه او پروردگار آنان است و آنها بندگان اويند و در واقع آن حالت و جايگاه و 

تواند از آن تعبير نمايد، اما از خالل نص  اي است كه كلمات بشري نمي فضا به گونه
شود و نشان و افتخار  روح بيدار و قلب باز و حس پويا آشكار و مشخص ميقرآني با 

  1.گردد آن مشاهده مي
اي از اموري است كه خداوند به عنوان پاداش به مهاجران به  موارد ذكر شده، نمونه

مهاجران، با ايمان راسخ و يقين خالص . فرساي آنها وعده داده است خاطر جهاد طاقت
ه ندادند كه دعوت را در مكه زنده به گور كند و حال آنكه دعوت خود به جاهليت اجاز

آنها به آنچه به پيامبرشان وحي شده بود، تمسك . در آغاز مراحل خويش نوپا بود
جستند و حماقت قريش در برخورد با آنها نه تنها موجب سستي ايمان آنان نگرديد؛ 

تر  ودند و ايمان آورده بودند محكمبلكه ايمان و اعتقاد آنان به آنچه به آن هدايت شده ب
قريشيان وقتي در ستم و بدرفتاري خود از حد گذشتند، خداوند به . و استوارتر گرديدند

هايشان را ترك  اين مؤمنان بردبار اجازه هجرت از مكه را داد و آنها داراييها و خانه
از كفر و يا انگيزة هجرت آنها ترس . كردند و قصد هجرت به سرزمين مدينه را كردند

آوري ثروت و دنيا نبود؛ بلكه آنها با اين عمل خود به رحمت خداوند  اميد به جمع
جستند وبه دنبال خشنودي و رضاي او بودند بنابراين،  اميدوار بودند و فضل او را مي

آنها نه تنها شايستة نعمتهايي هستند كه خدا در دنيا به آنها داده است؛ بلكه شايستة 
  2. هستند كه براي آنها در قيامت آماده كرده استپاداش بزرگي

  
  وعيد و هشدار به متخلفان هجرت: سوم

شيوة قرآني در وعده و وعيد و هشدار دادن، به هدف ايجاد اميد و هراس در وجود 
اميدي كه انسان را به سوي اطاعت و استقامت پيش ببرد و هراسي كه او . انسانها است

خواهي و توبه كردن سوق  ز دارد و شتابان او را به معذرترا از معصيت و نافرماني با
دهد و مؤمن در تناسب و تعادلي جدي و دقيق در ميان اين دو قرار دارد تا قرباني 

                                                           

 .1705، ص 3، ج في ظالل القرآن -1
 .333 - 332، جمل، ص  و صحابه في القرآن والسنه�هجرة الرسول -2
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نااميدي و يأس نگردد و نيز به ارتكاب آنچه خداوند حرام كرده است، جرأت نكند و يا 
قرآن كريم با اين دو سالح در انجام آنچه خداوند دستور داده است، سستي نورزد و 

توانسته است شخصيت فرد را حفظ نمايد و مبادي و ارزشهاي جامعه را در زمينه 
و اينها كلياتي هستند كه زندگي درست . 1زندگي و مال و خرد و آبرو و دين حفظ كند

گردد و وقتي اين نور با دور شدن مردم از قرآن پنهان شد و  وخوب بر پايه آن استوار مي
بين رفت، فرد با فطرت خود ناسازگار گرديد و جامعه با واقعيت خود درگير شد و از 

ها و  در نتيجه ارزشها مضطرب و آشفته گشت و اخالق از بين رفت و معامالت و برنامه
ايدئولوژيها فاسد گرديد و هرگز آخر اين امت اصالح نخواهد شد مگر با چيزي كه اول 

 اينكه فقط از خدا بترسي و از ديگران هراس نداشته اين امت با آن اصالح شده است و
  2.باشي و به او اميدوار باشي و به كسي جز او اميدوار نباشي

از جمله كيفرهايي كه خداوند به متخلفان هجرت وعده داده است، سرانجام بد آنها 
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مياست

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô ää ää3333 ss ss???? ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ ss ssùùùù 

$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ ææ ææΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### ·· ··$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ �   )97 ،نساء(  
اند،  روند و بر خود ستم كرده كه فرشتگان به سراغشان ميگمان كساني  بي«

. بوديم) كفر(ما بيچارگاني در سرزمين : ايد؟ گويند  گويند كجا بوده بديشان مي
مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن كوچ كنيد؟ جايگاه اينها دوزخ است : گويند 

  ».و چه بد جايگاهي و چه بدسرانجامي
 كرده است كه مردماني از مسلمانان كه جرأت نداشتند بخاري از ابن عباس روايت

اسالم خود را در جنگ آشكار بكنند، همراه مشركان بودند و بر سياهي لشكر آنها 
شدند، آن گاه خداوند  كرد وكشته مي شد و به آنها اصابت مي وقتي تيري پرتاب مي. افزودند مي

  :اين آيه را نازل كرد 

                                                           

 .نمايد  ترديدي نيست كه قدرت حكومت اسالمي از مقاصد شريعت حفاظت مي-1
 .151، ص الهجرة في القرآن الكريم به نقل از 98ارالنفائس، ص ، دكتر محمد صالح علي، دتفسير سوره فصلت -2
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� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& �1   
روند و بر خود  گمان كساني كه فرشتگان براي قبض روح به سراغشان مي بي«

  ».اند ستم كرده
گروهي از مردم مكه مسلمان شدند و آنها «:  روايت است كه گفت� از ابن عباس

خود آورده بودند و برخي مشركان در جنگ بدر آنها را با . دانستند ارزش مي اسالم را بي
  : كشته شدند و اين آيه نازل گرديداز آنها

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zzΝΝΝΝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää....  �  
آنها سپس اين آيه را براي مسلماناني كه در مكه مانده بودند، نوشتند كه ديگر از 

پس آنان خواستند از مكه بيرون بيايند ولي مشركان آنها : ويدگ مي. عذري پذيرفته نيست
  :  گاه اين آيه در حق آنها نازل شدرا دستگير كردند و به فتنه و شكنجه مبتال شدند، آن

� zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ss ssππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè xx xx.... «« ««!!!! $$ $$####  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××$$$$ óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ ££ ££ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )10 ،عنكبوت(   � ####$$
ايم، اما هنگامي كه به  گويند ايمان آورده در ميان مردم كساني هستند كه مي«

ة مردمان را همسان عذاب خدا خاطر خدا مورد اذيت و آزار قرار گرفتند، شكنج
ردگارت نصيب گردد، شمارند و هنگامي كه پيروزيي از سوي پرو مي

هاي  تر به آنچه در سينه آيا خداوند آگاه. ايم ما كه با شما بوده: خواهدگفت
  ».باشد؟ جهانيان است نمي

د و از مسلمانها اين آيه را نيز براي آنها نوشتند و فرستادند، آن گاه آنان بيرون آمدن
  : پس اين آيه در مورد آنها نازل شدهر چيزي نااميد شدند؛ س

� ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF èè èèùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ yy yy9999 || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   2)110 ،نحل(   � ‘‘‘‘§§
                                                           

  .����ان الذين توفاهم المالئكه����، كتاب التفسير، باب البخاري -1
 .399، ص 3، ج تفسير قاسمي – 97، ص 2، ابن حوزي، ج زادالمسير -2
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به كساني كه مورد شكنجه و آزار سپس بدان اي محمد كه پروردگار تو نسبت «
قرار گرفتند و بعد از آن جهاد نمودند، شكيبايي ورزيدند داراي مغفرت و 

  ».مرحمت بسياري است
اند چنين توصيف نمود كه آنها بر خود ستم  خداوند كساني را كه هجرت نكرده

م آورده و اند و منظور از ستم در اين آيه، اين است كه كساني كه در دارالكفر اسال كرده
اند؛ با هجرت نكردن بر خود ستم  اند و به مدينه هجرت نكرده آن جا باقي مانده

اند و   و چون خود را از زندگي واال و تميز و آزاد در داراالسالم محروم كرده1اند نموده
اند،  خود را پايبند به زندگي خوار و زبون همراه ناتواني و ستمديدگي در دارالكفر كرده

اند وخداوند آنها را به دوزخ وعده داده است و منظور كساني هستند  ستم كردهبر خود 
اند به  و در اين آيه كريمه كساني كه هجرت نكرده. 2اند كه در دين خود دچار فتنه شده

بنابراين، اصحاب به دستور خداوند موظف گرديدند و براي . اند اين سرانجام تهديد شده
ترس از كيفر او به جامعة اسالمي در مدينه پيوستند و اين اجراي فرمان خدا و به خاطر 

 اثر گذاشت؛ چنانكه وقتي اين آيه به ضمره بن � وعيد و هشدار در وجود اصحاب

¨¨ �جندب رسيد  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ ss ss???? èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& �  او در مكه بود و به
 مستضعفان نيستم و من راه را بلد هستم و من من از. مرا سوار كنيد: فرزندش گفت

او . مانم؛ پس او را بر تختي گذاشتند و به سوي مدينه رهسپار شد امشب در مكه نمي
راغش آمد با اندوه و پيرمرد كهنسالي بود؛ پس در تنعيم جان سپرد و وقتي مرگ به س

اشد، من بر آنچه ب بار خدايا اين از طرف تو و اين از طرف پيامبرت مي: گفت تأثر مي
كنم و وقتي خبر وفاتش به صحابه رسيد  پيامبرت با تو بيعت كرده است، بيعت مي

  : آن گاه اين آيه نازل شد. 3مرد رسيد و آنجا مي كاش او به مدينه مي: گفتند

                                                           

 .161، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
 .473، ص 2، ج في ظالل القرآن -2
 .181، واحدي، ص اسباب النزول – 129 – 128، ص 5، آلوسي، ج يروح المعان -3
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� �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

\\ \\'''' ss ss####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù  || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& uu uuθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 44 44 
šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ‚‚ ‚‚θθθθ àà àà���� tt ttãããã #### YY YY‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî �   )99 – 98 ،نساء(  

مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست و راه «
 درگذرد و خداوند بس دانند؛ پس اميد است كه خداوند از آنان اي نمي چاره

  ».عفوكننده و آمرزنده است
رسيم كه اصحاب در راستاي  ها و روايتهاي ذكر شده به اين نتيجه مي براساس آيه

اجراي فرامين الهي سر از پا نشناختند و فرامين الهي را در هر شرايطي اعم از سختي و 
آنها براي خود عذر كردند و اين بيانگر آن است كه  آساني و در هر شرايطي اجرا مي

  1.تراشيدند و به دنبال رخصتها نبودند نمي
 بنابراين، با خود 2براساس بعضي روايات، ضمره بن جندب مريض و ناتوان بود

اين فقه و . تواند به كمك دارايي خود به مدينه برود؛ پس عذري ندارد مي: گويد   مي
  3.بينش نشأت گرفته از ايمان و يقين و اخالص واال بود

بعد از آنكه خداوند وعيد و هشدار خود را براي متخلفان هجرت بيان داشت كه آنها 
اي جز ماندن  سرانجام بدي خواهند داشت، در اين مورد كساني را استثناء كرد كه چاره

در دارالكفر و در معرض فتنه قرار گرفتن و محروميت از داراالسالم را نداشتند مانند 
  .ان و كودكانپيرمردان و ناتوانان و زن

و سرنوشت آنها را وابسته به اميدوار بودن آنها به بخشش و آمرزش و رحمت خدا 
  4.دهد به خاطر عذر آشكار آنها و توانايي نداشتن آنها به هجرت قرار مي

                                                           

 .124، ص الهجرة النبويه المباركه -1
 .125 همان، ص -2
 .126 همان، ص -3
 .167، ص الهجرة في القرآن الكريم -4
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هاي دولت جديد به صورت   از بدو ورودش به مدينه براي تثبيت پايه� پيامبر اكرم
هاي  نمود؛ پس اولين گام مبارك، اهتمام ورزيدن به ساختن پايه حكم و راسخ تالش ميم

تأسيس مسجد بزرگ مدينه؛ برقراري پيمان برادري و مواخات بين مهاجران و . امت بود
انصار؛ صدور قانون اسالمي در مدينه براي منظم كردن روابط بين مسلمانان و يهوديان و 

ي براي حمايت از دولت و تالش براي محقق كردن اهداف مشركان؛ آماده كردن لشكر
آن و فعاليت براي حل مشكالت جامعه جديد و تربيت آن طبق برنامه الهي بخشي از 
همين تالش مبارك بود و قرآن همواره در مدينه از عظمت خدا و حقيقت هستي و 

 امت گفت و احكام را براي تربيت تشويق به بهشت و ترساندن از جهنم سخن مي
وتحكيم مبادي دولتي كه به زودي نشر و پخش دعوت خدا را بين همه مردم حمل 

كرد و مسير علمي و تربيتي امت  خواهد كرد و در راه خدا جهاد خواهد نمود، تشريع مي
شد  ضمن تحول و دگرگوني مراحل دعوت و ساختن جامعه و تأسيس دولت متحول مي

 را از رهگذر برنامه الهي معالجه كرد و روزه و  بحران اقتصادي مدينه� و پيامبر اكرم
هاي ثابت و قوي،  شد و دولت بر پايه زكات فرض شد و جامعه روز به روز شكوفاتر مي

  .گرديد نيرومندتر مي
  



 

  

  

  

  

  

  فصل اول
  

   اولين ستون حمايت از دولت اسالمي،ساختن مسجد بزرگ مدينه
  

سجد بود تا شعائر اسالم كه تاكنون با آن  در مدينه، ساختن م� اولين اقدام پيامبر اكرم
شد، آشكار گردد و تا اينكه در آن نماز بر پا شود، نمازي كه انسان را با  مبارزه مي

دهد و دل را از آلودگيهاي زمين و چركهاي زندگي دنيا پاك  پروردگار جهانيان پيوند مي
  1.گرداند مي

 سوار بر شترش وارد مدينه  �بخاري با سند خود روايت كرده است كه پيامبر اكرم
 در مدينه به � رفتند تا اينكه شتر نزد مسجد پيامبر اكرم مردم همچنان با او مي. شد

خواندند و آن محل  زمين خوابيد و در آن روز مرداني از مسلمانها در آن جا نماز مي
خرمنگاهي براي خشك كردن خرما بود كه متعلق به سهل و سهيل دو كودك يتيم كه 

اگر خدا : وقتي شتر خوابيد فرمود. دند، بودبر ت سرپرستي اسعد بن زراره به سر ميتح
 آن دو پسر بچه را فراخواند و در � سپس پيامبر اكرم. بخواهد اينجا فرود خواهيم آمد

ما در قبال : آنها گفتند . مورد قيمت خرمنگاه با آنها سخن گفت تا در آن مسجدي بسازد
 � بخشيم، اما پيامبر اكرم خواهيم؛ بلكه آن را به تو مي مياين زمين از تو چيزي ن

 و در 2نپذيرفت كه زمين را از آنها به صورت هبه بگيرد تا اينكه زمين را از آنها خريد
هايي و شماري  روايت انس بن مالك آمده است كه آن جا قبرهاي مشركان و ويرانه

                                                           

 .151، بوطي، ص فقه السيره – 191، غزالي، ص فقه السيره -1
 .78، ص 5 و اصحابه، ج ، كتاب بدء الخلق، باب هجره النبيالبخاري -2
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ها  شركان شكافته شوند و ويرانه دستور داد گورهاي م� درخت خرما بود، پيامبر اكرم
را تخريب كنند و درختان خرما را قطع نمايند و چوبهاي آنها را در سمت قبله مسجد 

آوردند،  آنها در حالي كه سنگ مي. هاي آن را با سنگ باال بردند روي هم چيدند و پايه
خير اال خير اللهم ال«: گفت يز به همراه آنها چنين مي ن� سرودند و پيامبر اكرم شعر مي

  1».االخره فاغفر االنصار و المهاجره
  ».اي جز خوبي آخرت نيست؛ پس انصار و مهاجران را بيامرز خداوندا، خوبي«

 به همراه يارانش كار را شروع كرد و اولين كلنگ را در كندن پي آن � پيامبر اكرم
تند و كه سه ذراع عمق داشت به زمين زد؛ سپس مسلمانها اين پي را با سنگ ساخ

  2.ديوارها را كه از قامت يك مرد باالتر نبود، با گل و خشت باال بردند
هاي درخت خرما  در قسمت شمالي آن نيز سايباني ساختند كه ستونهاي آن از تنه

هاي درخت خرما پوشانده شده بود و آن قطعه را صفه ناميدند،   بود و سقف آن با شاخه
  3.ي مانداما بخشهاي ديگر مسجد بدون پوشش باق

 و دري در آخر از سمت جنوب: د داراي سه در ورودي و خروجي بوداين مسج
شد و برابر درخانه عايشه قرار   از آن وارد مي�دري در سمت شرق كه پيامبر اكرم 

گفته » باب عاتكه«يا » باب الرحمه«داشت و يك در از جهت غرب داشت كه به آن 
  4.شد مي

  
   جزئي از مسجد بودند� هاي پيامبر اكرم خانه: نخست 

اش در آن سكونت   اتاقهايي اطراف مسجد ساخته شد تا او و خانواده� براي پيامبر اكرم
هاي پادشاهان و كسراها و قيصرها نبود؛ بلكه بسان  هاي او مانند خانه خانه. گزينند
هاي كساني بود كه از دنيا و زيباييهاي آن خود را دور كرده و به دنبال سراي  خانه

هاي او مانند مسجدش با گل و خشت و مقداري سنگ  آخرت بودند بنابراين، خانه
                                                           

 .1524، كتاب المساجد و مواضع الصاله، باب مسجد النبي، شماره مسلم -1
 .156، علي معطي، ص التاريخ االسالمي و العسكري – 33، ص 3، ج البدايه و النهايه -2
 .143، محمدرضا، ص محمد رسول اهللا – 303، ص 3، ج البدايه و النهايه -3
 .157، علي معفي، ص لعسكري لدوله المدينهالتاريخ السياسي و ا -4
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هاي درخت خرما پوشانده شده بود و  ها با تنه و شاخه ه شده بودند و سقف خانهتساخ
. رسيد ي آن ميهايش به قدري كوچك بودند كه دست پسر بچة بزرگي به باال خانه

 مادر خيره، كنيز ام سلمه، همراه بودم و اي بودم كه با پسربچه«: گويد حسن بصري مي
  1».رسيد  مي� هاي پيامبر اكرم دستم به سقف خانه
 در نهايت سادگي بودند؛ در حالي كه در مدينه، � هاي پيامبر اكرم و اين گونه خانه

ساختند كه دوران صلح با زندگي نمودن  هايي وجود داشت كه سران قوم آن را مي قلعه
داشتند و از  زيدند و در دوران جنگ، خود را در آن مصون نگاه ميور در آن افتخار مي

نمودند،  گذاري مي ها نام ورزيدند، براي آن قلعه آن جا كه صاحبان آن به آن فخر مي
 � نام داشت و قلعه حسان بن ثابت» مزاحم«همان گونه كه قلعه عبداهللا ابن سلول، 

او . ش را به صورت ساده و متواضعانه بنا نهادا   خانه�  نام داشت، اما پيامبر اكرم» فارع«
اي  ترين اظهار عالقه توانست براي خود قصري با شكوه و بلند بسازد و اگر كوچك مي

عالوه بر اين، او . ساختند كرد، بدون هيچ ترديدي انصار آن را مي به چنين چيزي مي
ه در ساخت چنين غنيمت و غير: ال و داراييهاي عمومي دولت مانندتوانست از امو مي

بنايي استفاده كند، ولي چنين نكرد تا براي امتش نمونه والگويي واال در تواضع و 
  2.فروتني و آمادگي براي زندگي پس از مرگ باشد

  
  تشريع اذان در مدينه : دوم

 با يارانش براي ايجاد عملي كه فرد خوابيده را بيدار نمايد و غافل را آگاه � پيامبر اكرم
وقت فرا : برخي گفتند. كند، به مشورت پرداخت مردم وقت نماز را اعالم سازد و به

نماز رسيدن نماز پرچمي به اهتزاز درآورده شود تا مردم با مشاهدة آن به ادا نمودن 
اي بلند آتشي بر افروخته شود، اما اين راي نيز  بر تپه: گروهي ديگر گفتند. بپردازند

 عقيده بودند كه براي اين منظور از شيپور استفاده شود اي ديگر بر اين پذيرفته نشد؛ عده
نمودند، اما پيامبر  و آن چيزي بود كه يهوديان براي نمازهاي خود از آن استفاده مي

 اين كار را نپسنديد؛ چون او دوست داشت كه با رسوم اهل كتاب مخالفت  �اكرم

                                                           

 .36، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -1
 .13، ص 4، حميدي، ج التاريخ االسالمي -2
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و از اين روش نصارا استفاده گروهي نيز پيشنهاد دادند كه از ناقوس استفاده شود . نمايد
اي از   اين را نيز نپسنديد و برخي نيز پيشنهاد دادند كه عده� كردند، اما پيامبراكرم مي

تقريباً اين رأي بيشتر مورد پسند . افراد، ديگران را از زمان برگزاري نماز آگاه نمايند
نمود، عبداهللا بن  ييكي از افردي كه ديگران را از زمان برگزاري نماز آگاه م. واقع شد

 كه او در حالي كه نه غرق خواب بود و نه كامالً بيدار در خواب ديد. زيد انصاري بود
ه هنگام اذان آنها را آيا به تو كلماتي ياد ندهم كه ب: شخصي نزد او آمد و به او گفت

وقتي عبداهللا بن زيد . پس به او كلمات معروف اذان را آموزش داد. چرا: بگويي؟ گفت
 � پيامبر اكرم.  رفت و خوابش را براي ايشان تعريف كرد� يدار شد نزد پيامبر اكرمب

اين خواب حقي است؛ سپس به او گفت اين كلمات را به بالل ياد بده؛ زيرا : فرمود
وقتي بالل صداي اهللا اكبر را بلند كرد، عمربن . صداي او از صداي تو بلندتر است
سوگند به : كشيد آمد و گفت س خود را در پي ميباخطاب، شتابان در حالي كه دامن ل

بدين صورت بالل يكي از مؤذنان پيامبر . ام خدا كه من هم خوابي مانند خواب او ديده
بالل در اذان .  درمدينه انتخاب گرديد و موذن ديگر عبداهللا بن أم مكتوم بود� اكرم

 پيامبر » النومالصلوه خير من«: گفت  دوبار مي»حي علي الفالح«صبح بعد از 
گفت  گرفت و اذان مي  او را تأييد كرد و در ابتدا بالل بر جاي بلندي قرار مي�اكرم

  1.اي براي اين كار ساخته شد سپس مناره
  

   در مدينه� اولين خطبة پيامبر اكرم: سوم
 در مدينه ايراد فرمود اين گونه بود كه او در ميان آنها � اي كه پيامبر اكرم اولين خطبه

براي آينده خود ! اما بعد، اي مردم«: بعد از حمد و ستايش خداوند فرمودستاد و اي
ميرد كه  به خداوند سوگند هر يك از شما در حالي مي... چيزي پيش بفرستيد 

خداوند در حالي كه هيچ ) در قيامت(سپس . كند گوسفندان خود را بدون چوپان رها مي
مگر پيامبر من نزد تو نيامد : گويد  رار ندارد، مياش ق اي ميان او بنده سخنگو و هيچ پرده

تا پيام مرا به تو برساند؟ آيا به تو ثروت و دارايي ندادم و نعمت نبخشيدم؟ پس تو براي 
كند و هيچ  اي؟ آن گاه بنده به چپ و راست نگاه مي خودت چه چيزي پيش فرستاده

                                                           

 .56، ص تاريخ خليفه بن خياط – 88 – 87، خضري، ص نوراليقين -1
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پس هر . بيند  نمينگرد و جز دوزخ چيزي بيند؛ سپس پيش روي خود مي چيزي نمي
اش را از آتش، دور  تواند حتي با دادن يك نيمه خرما هم كه شده است، چهره كس مي

بدارد و اگر كسي همين مقدار را در اختيار ندارد، با سخن خوب خود را از آتش دور 
. بيند بدارد؛ زيرا شخص با انجام يك كار نيك از ده برابر تا هفتصد برابر پاداش مي

  ».يكم و علي رسول اهللا و رحمه اهللا و بركاتهوالسالم عل
ستايش از آن «: اد خطبه پرداخت و فرمود به اير� سپس بار ديگر پيامبر اكرم

گويم و از او در مقابل شر نفس خود و از بديهاي عمل   او را سپاس مي. خداست
هر كس را خدا هدايت كند، هيچ . برم طلبم و به خداوند پناه مي  خويش كمك مي

اي براي او نخواهد بود و هر كس را كه خداوند گمراه كند، هيچ هدايت  كننده مراهگ
دهم كه هيچ معبودي جز خدا، نيست كه شريكي  اي براي او نيست و گواهي مي كننده

بهترين سخن، كتاب خداست و هر كس كه خداوند اين كالم را در . ندارد و يگانه است
از عالم كفر به آيين اسالم در آورده است و او نيز از گر ساخته و او را  دل او زيبا جلوه

آنجا كه اين كتاب را بر سخن مردم برگزيده، رستگار شده است و قرآن بهترين و 
  .رساترين سخن است

دوست بداريد كسي را كه خداوند او را دوست داشته است و خدا را نيز با تمام 
ر او خسته و ملول نشويد و وجود دوست داشته باشيد و هرگز از كالم خدا و ذك

گزيند و  دلهايتان تيره واز آن رويگردان نشود؛ چراكه كالمي كه خداوند آن را بر مي
ترين سخن است؛ پس خداوند را پرستش كنيد و  دهد، نيكوترين و درست برتري مي

چيزي را شريك او قرار ندهيد و آن گونه كه شايسته است از او پروا كنيد و در آن 
راستگو باشيد و به ) در ميدان عمل(آوريد، با خداوند  كويي كه به زبان ميسخنان ني

) بدانيد كه(فيض رحمت خداوند در ميان خود با همديگر دوستي و محبت ورزيد و 
  1».والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. كند كه پيمان او شكسته شود خداوند خشم مي
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  صفه جزئي از مسجد نبوي: چهارم
المقدس به فرمان الهي بعد از گذشت شانزده ماه از هجرت پيامبر  له از بيتوقتي قب
.  ديوار قبله اول در آخر مسجد نبوي باقي ماند1، به سوي كعبه تغيير يافت�اكرم

بان زدند و آن را صفه يا   دستور داد كه بر آن سقف زده شود يا بر آن سايه� پيامبراكرم
  3. يك سايبان بود و اطراف آن باز بود كه فقط2گذاري نمودند سايبان نام

 بود كه فقرا در آن � صفه سايباني در آخر مسجد پيامبر اكرم: گويد قاضي عياض مي
  4.اند گرفتند و اهل صفه به همين منسوب جاي مي

صفه در قسمت آخر مسجدالنبي قرار داشت كه به صورت سايبان : گويد ابن تيميه مي
  5.اي نداشتند، درست شده بود  كه مكان و خانوادهبراي اقامت بينوايان و افرادي

   اهل صفه-1
اهل صفه مهمانان اسالم بودند؛ آنها خانواده و ثروتي نداشتند و «: گويد ابوهريره مي

  6.گزيدند نزدكسي ديگر نيز اقامت نمي
 يا بعد از ايشان تا پايان مرحله �  مهاجران نخستيني را كه قبل از پيامبر اكرم،انصار

هاي خود جاي دادند و   در خانه،و قبل از جنگ بدر، به مدينه هجرت كردنداول 
توانستند مايحتاج آنان را بر آورده نمايند و در خرج و مخارج زندگي آنها را ياري 

اي كه انصار توانايي  دهند، اما با گذشت زمان بر تعداد مهاجران افزوده گرديد، به گونه
  7.پذيرايي همة آنان را نداشتند

گرديد؛ زيرا اسالم مراحل نشر و گسترش  بر تعداد مهاجران روز به روز افزوده مي
گرويدند و مهاجران زيادي به مدينه هجرت  پيمود و مردم به دين اسالم مي خود را مي

                                                           

 .257، ص 1، عمري، ج السيرة النبويه الصحيحه -1
 .258، ص 1 همان، ج -2
 .321، ص 1، سمهودي، ج وفاءالوفاء -3
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كردند كه برخي فقير و برخي ثروتمند و برخي مجرد و برخي متأهل بودند؛ پس هر  مي
  1.گزيد ت ميمآمد و همان جا اقا  مسجد ميكس كه جايي نداشت به اين سايبان

آمد،  شود اينكه هر مهاجري كه به مدينه مي آنچه براي يك پژوهنده مشخص مي
فرستاد كه او را  كرد؛ سپس ايشان او را نزد كسي مي  ديدار مي� نخست با پيامبر اكرم

وقتي شد تا  يافت، به صورت موقت در صفه مستقر مي كفايت نمايد، اگر كسي را نمي
در مسند به روايت از عباده بن صامت آمده است كه . 2كه شرايط براي او فراهم شود

آمد او   مي� گرفت، هرگاه مهاجري نزد پيامبر  از صحابه كار مي� پيامبر اكرم«: گفت 
داد تا به او قرآن بياموزيم؛ چنانكه مردي را به من سپرد؛ آن  را به يكي از ما تحويل مي

دادم و به او قرآن نيز  ام را به او مي ام بود و من شام خانواده انهمرد با من در خ
به بنابراين، صفه . 4و او اولين كسي بود كه در صفه مهاجران اقامت گزيد» .3آموختم مي

 �چنين هيئتهايي كه نزد پيامبر اكرم و هم5صفه مهاجران: گفتند آنها نسبت داده شد و مي
 و 6شدند كردند، در آن جا ساكن مي  خويش را اعالم ميآمدند و اسالم و فرمانبرداري مي

شناخت نزد  آمد اگر كسي را مي  مي� اين گونه بود كه مرد مهاجري كه نزد پيامبر اكرم
  7 .گزيد رفت و اگر در مدينه آشنايي نداشت، با اصحاب صفه اقامت مي او مي
 هرگاه � مبر اكرمترين فرد اهل صفه، ابوهريره بود و پيا ترين و سرشناس برجسته 
گرفت؛ چون او آنهارا  خواست آنها را دعوت نمايد و فرابخواند، سراغ ابوهريره را مي مي
برخي از انصار . 8دانست شناخت و مقام هر يك از آنان را در عبات و مجاهدت مي مي

نيز از آنجا كه زندگي توأم با زهد و مجاهدت و فقر را دوست داشتند و با وجود آنكه 
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د اما در آن جا ساكن شدند، نياز بودند و در مدينه خانه داشتن ونت در صفه بياز سك
؛ حارثه بن )غسيل المالئكه(كعب بن مالك انصاري؛ حنظله بن ابي عامر انصاري : مانند

  1.نعمان انصاري و ديگران
   و يارانش به آنها�  تأمين مخارج اهل صفه و توجه پيامبر اكرم-2

رفت  به ديدار آنها مي. دار بود قبت و محافظت اهل صفه را عهده خود مرا �پيامبر اكرم
 به � شد، پيامبر اكرم كرد و هر كس از آنان كه بيمار مي و احوال آنها را جستجو مي

رفت و انجام چنين اموري عالوه بر مواردي از قبيل اينكه با آنها زياد  عيادتش مي
كرد و آنها را پند   با آنها همدردي مينمود و كرد و آنان را راهنمايي مي همنشيني مي

كرد كه به تالوت قرآن و ذكر خدا  آموخت و راهنمايي مي داد و به آنها علم مي مي
 ذيل مخارج آنها را  و براساس موارد2مشغول شوند و به آخرت چشم اميد داشته باشند

  : كرد تأمين مي
فرستاد و خود از آن  يآوردند، آن را براي آنها م  هرگاه زكاتي نزد ايشان مي- 1

فرستاد و خودش  فرستادند، به دنبال آنها مي اي براي او مي كرد و هرگاه هديه استفاده نمي
  3.گرداند كرد و آنها را نيز در آن شريك مي از آن استفاده مي

هاي امهات المؤمنين فرا   اكثر اوقات آنان را براي صرف غذا به يكي از حجره- 2
كرد؛ بلكه همواره وضعيت آنان را مدنظر   آنها هرگز فراموش نميخواند ونه تنها از مي

اصحاب صفه مردماني فقير :  روايت است كه گفت� بكر عبدالرحمان بن ابي. داشت
هركس غذاي دو نفر دارد، نفر سومي را با خود «:  فرمود �بودند و باري رسول خدا

  . را با خود ببردببرد و هر كس غذاي چهار نفر را دارد، نفر پنجم يا ششمي
» 4... ده نفر را برد كه غذا بدهد� چنانكه ابوبكر سه نفر را با خود آورد و پيامبر اكرم

. پدرم از اصحاب صفه بود«: ه بن قيس غفاري روايت است كه گفتو از يعيش بن طخف
 دستور داد كه آنها را براي برطرف كردن مايحتاج آنان به منازل خود  �پيامبر اكرم

                                                           

 . همان-1
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برد تا اينكه پنج نفر باقي   بنابراين، مردي يك نفر را و مردي دو نفر را با خود مي.ببرند
 به خانه عايشه � حركت كنيد و ما همراه پيامبر اكرم:  فرمود� پيامبر اكرم. ماندند
  1».رفتيم
خواست كه صدقات و زكاتهايشان را براي   از مردم مي�  همچنين آن حضرت- 3

 از �  متولد گرديد، پيامبر اكرم� مده است كه وقتي حسن آمسنددر . آنها بفرستند
فاطمه خواست تا سر حسن را بتراشد و به اندازه وزن موهايش نقره صدقه كند و به 

  2.اهل صفه بدهد
خواستند،   نياز اصحاب صفه را بر ديگران كه چيزي از ايشان مي�  پيامبر اكرم- 4

 آمد و � نزد پيامبر اكرم) رض(دند؛ فاطمهباري اسيراني نزد او آورده ش. داشت مقدم مي
مد در پيامبر در پاسخ وي، آن گونه كه امام اح. از او خواست كه به او خادمي بدهد

به خدا سوگند چيزي به شما نخواهد بخشيد و اهل «: مسند روايت نموده است، گفت
آنها يابم كه به  پيچيد و من چيزي نمي صفه را در حالي كه شكمشان از گرسنگي مي

فروشم و پولي كه از فروش آنها به دست  كنم؛ بلكه من اين بردگان را مي بدهم، رها نمي
  3.نمايم آيد، بين آنان تقسيم مي مي
 بنابراين، 4كرد كه به اهل صفه صدقه بدهند  يارانش را وصيت مي � پيامبر اكرم- 5

بخشيدند و  مي و به آنها 5كردند اصحاب به اندازة توانايي خود بر آنها انفاق مي
  6.فرستادند ثروتمندان اصحاب براي آنها غذا مي

   اهل صفه و اشتغال به علم و عبادت و جهاد-3
آنها در . اهل صفه در مسجد براي عبادت، معتكف و با فقر و زهد انس گرفته بودند

كردند و آيات آن را با يكديگر  خواندند و قرآن را تالوت مي خلوت وتنهايي نماز مي

                                                           

 .429، ص 3، ج المسند -1
 .391 – 390، ص 6 همان، ج -2
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حتي يكي . گرفتند پرداختند و برخي نوشتن را فرا مي نمودند و به ذكر خدا مي ميبررسي 
 در قبال اينكه به او قرآن و نوشتن را ياد � از آنها تيركمان خود را به عباده بن صامت

  1.داد، بخشيد مي
 مانند ابوهريره معروف گشتند � بعضي از آنان به علم و حفظ حديث از پيامبر اكرم

 روايت كرده است و حذيفه بن يمان كه به حفظ �  زيادي از پيامبر اكرمكه احاديث
  .ها گفته شده بود، اهتمام ورزيد احاديثي كه در مورد فتنه

نمودند؛ بلكه افرادي از آنان مانند صفوان ابن  مياهل صفه نه تنها در جهاد مشاركت 
حارثه بن نعمان بيضاء و خريم بن فاتك اسدي و خبيب بن يساف و سالم بن عمير و 

دند افرادي از آنان نيز در جنگ احد به شهادت رسي. 2انصاري در بدر به شهادت رسيدند
 و برخي از آنها در حديبيه حضور داشتند مانند جرهد بن خويلد و 3حنظله: مانند

 و 5اي از آنها در خيبر به شهادت رسيدند مانند ثقف بن عمرو  و عده4ابوسريحه غفاري
  6.ن عبداهللا ذوالبجادين در جنگ تبوك به شهادت رسيدندنيز كساني چو
سالم، موالي ابوحذيفه، و زيد بن خطاب در جنگ يمامه شهيد شدند؛ : برخي مانند 

  7.گذراندند و روزها، شهسواران ميدان جنگ بودند آنها شبها را به عبادت مي
 ابوهريره  براساس ميل و عالقه، همانند �برخي از اصحاب و ياران پيامبر اكرم

او دوست . ماندن در صفه را بدون آنكه به ماندن در آن مجبور باشند، ترجيح دادند
 باشد و علم و خيري كه به علت دير آمدن به � داشت كه همواره در كنار پيامبر اكرم

مدينه از دست داده بود، جبران نمايد؛ زيرا او بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجري به 
 را فرا بگيرد و بشنود و حاالت � شيد تا بيشترين احاديث پيامبر اكرممدينه آمد و كو

                                                           

 .730، ص 2، ج ابن ماجه – 237، ص 2، ج  ابي داودسنن -1
 .264، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه -2
 .375، ص 1، ج حلية االولياء -3

 .355 – 353 همان، ص -4
 .264، ص 4، ج السيرة النبوية الصحيحه -5
 . همان-6
 . همان-7



697  سالم در مدينههاي دولت ا پايه

  شود مگر اينكه به خانة پيامبر اكرم اورا بداند و اين امور به طور كامل براي او فراهم نمي
ين كرد و او ا نزديك باشد و صفه تنها مكاني بود كه اين خواسته را براي او تأمين مي

 از � گوييد ابوهريره شما مي«: گويد  مي� ابوهريره: ايدنم خواسته را چنين بيان مي
گوييد، چرا مهاجران و انصار به اندازه  نمايد و مي پيامبر احاديث زيادي روايت مي

برادران مهاجرم را داد و ستد در ! كنند  حديث روايت نمي �ابوهريره از پيامبر اكرم
براي اينكه شكم خود را سير بازارها به خود مشغول كرده بود و من شخصي بودم كه 

 بودم بنابراين، وقتي كه آنها غايب بودند، من حاضر � كنم، همواره همراه پيامبر اكرم
كردند و برادران انصار من مشغول  سپردم، آن گاه كه آنها فراموش مي بودم و به ياد مي

آنها فراموش آوري اموال بودند، اما من مردي فقير از فقراي صفه بودم كه زماني كه  جمع
  1».سپردم كردند، من به ياد و خاطر مي مي

ه را عالقمندي خويش به تعاليم  و ن او علّت اصلي اقامت خويش در صفهمچني
اي داشت، اما مادرش  ابوهريره نيز در مدينه خانه. نمايد  ذكر مي� احاديث پيامبر اكرم
ا دعا كند كه خداوند  خواست ت� كرد كه ابوهريره از پيامبر اكرم در آن سكونت مي

  2.مادرش را هدايت نمايد
براساس آنچه در روايات صحيح آمده است، او چنان فقير نبود كه از نظر مادي 

 آمد، پيامبر � چيزي نداشته باشد؛ بلكه در اولين روزي كه او در خيبر نزد پيامبر اكرم
 پس 3داد  انجام مياي داشت كه خدمت او را  از غنايم به او سهمي داد ونيز برده� اكرم

 و عالقة شنيدن احاديث او � آنچه موجب فقيري او گرديده بود، همراهي با پيامبر اكرم
بود كه وي آن را بر تمامي امور ديگر ترجيح داد و ثروت و دارايي او در حدي بود كه 

  4.خواست به صفه نيازي نداشته باشد اگر مي
بازگشت خانواده يا همسر يا : از قبيلگرديدند   با آن روبرو ميشرايطي كه اهل صفه

گذاشت و فقر  ثروتمندي بعد از تنگدستي و يا شهادت در راه خدا بر تعداد آنان اثر مي
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كردند و به دنبال روزي نبودند؛ چنانكه زمخشري  آنان به خاطر اين نبود كه آنها كار نمي
ارپايان خورد هاي خرما را براي علف و خوراك چه گفته است كه آنها در روز هسته

كردند در حالي كه آنها گوسفند نداشتند؛ پس آنها براي به دست آوردن روزي تالش  مي
  1.كردند و كوشش مي

   تعداد و اسامي اهل صفه-4
آنها وقتي كه هيئتها به مدينه . گرديد تعداد اهل صفه در اوقات مختلف كم و زياد مي

شد، ولي  آمدند، تعداد آنها كمتر مي م ميشدند و هرگاه افراد ناآشنا ك آمدند، زياد مي مي
شد؛ حتي سعد بن عباده  تعداد ثابت آنان هفتاد نفر بود وگاهي شمار آنها خيلي بيشتر مي

كرد، گذشته از ديگراني كه اصحاب ميان خود  به تنهايي هشتاد نفر از آنها را پذيرايي مي
  .كردند تقسيم مي

  : برخي از اهل صفه عبارتند از
  . �ابوهريره - 1
  .� ابوذر غفاري - 2
 .واثله بن اسقع - 3
 .قيس بن طهفه غفاري - 4
 .كعب بن مالك انصاري - 5
 .سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي - 6
 .سلمان فارسي - 7
 .اسماء بن حارثه بن سعيد اسلمي - 8
 )غسيل المالئكه(حنظله بن ابي عامر انصاري  - 9
 .حازم بن حرمله -10
 .حارثه بن نعمان انصاري نجاري -11
 .صاريحذيفه بن أسيد ابوسريحه االن -12
 .حذيفه بن يمان -13
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 .جاريه بن جميل بن شبه بن قرط -14
 .جعيل بن سراقه الضمري -15
 .جرهدبن خويلد االسدي -16
 .رفاعه ابولبابه االنصاري -17
 .عبداهللا ذوالبجادين -18
 .دكين بن سعيد المزني و گفته شد خثعمي -19
 .خبيب بن يساف بن عنيه -20
 .خريم بن أوس طائي -21
 .خريم بن فاتك االسدي -22
 .خنيس بن حذافه السهمي -23
 .خباب بن ارت -24
 .حكم بن عمير ثمالي -25
 1.حرمله بن اياس وگفته شد حرمله بن عبداهللا عنبري -26
 .زيد بن خطاب -27
 .عبداهللا بن مسعود -28
 .طفاوي دوسي -29
 .طلحه بن عمرو النضري -30
 .صفوان بن بيضاء الفهري -31
 .صهيب بن سنان رومي -32
 .شداد بن أسيد -33
 .� شقران غالم آزاد شدة پيامبر اكرم -34
 .السائب بن خالد -35
 .م بن عمير از قبيلة اوس از بني ثعلبه بن عمرو بن عوفسال -36
 .سالم بن عبيد اشجعي -37
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 .سالم موالي ابوحذيفه -38
 .� سفينه بردة آزاد شده پيامبر اكرم -39
 .ابورزين -40
 .االغر المزني -41
 .بالل بن رباح -42
 .البراء بن مالك االنصاري -43
 .� ثوبان بردة آزاد شده پيامبر اكرم -44
 .ثابت بن وديعه االنصاري -45
 . عمرو بن شميط االسديثقيف بن -46
 .سعد بن مالك ابوسعيد خدري -47
 .العرباض بن ساريه -48
 .غرفه االزدي -49
 .عبدالرحمان بن قرط -50
 .سالم بن عمير -51
 � بن خالد غفاريةعباد -52

1  
اند و آن اينكه بر مسلك برخي از  برخي از پژوهشگران به اشتباه بزرگي افتاده
 استراحت و تنبلي روي كشند و به صوفيان منحرف كه دست از كار و فعاليت مي

گذارند و براي  مانند، صحه مي ها به حجت توكل باقي مي ها و تكيه آورند و در زاويه مي
اما واقعيت امري غير از اين است؛ . كنند اين عمل باطل خويش به اهل صفه استدالل مي

ند چراكه ابوهريره كه بيش از همه به صفه مربوط است، تمام عمر خود را در آن جا نما
و به زندگي پرداخت و در بعضي از روزهاي زندگي در دوران عمربن خطاب در بحرين 

گذراند و اهل صفه از مجاهدان در راه خدا بودند  امير بود و او زندگي را به سختي نمي
 . كردند و برخي از آنها نيز به شهادت رسيدند كه در ميدانهاي كارزار جهاد مي

  

                                                           

 .263، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه -1



701  سالم در مدينههاي دولت ا پايه

  درسها و آموختنيها : پنجم
  ترين پايگاهها در ساختار جامعه اسالمي  مسجد يكي از مهم-1

رود؛ زيرا جامعة  ترين پايگاهها در ساختار جامعه اسالمي به شمار مي مسجد يكي از مهم
آورد و  مسلمان همبستگي را با پايبندي به نظام اسالم و عقيده و آداب آن به دست مي

  1.گيرد ز آن الهام ميگيرد و ا اين امر از ساختار اصلي مسجد شكل مي
  : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

� ŸŸ ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 îî îî‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ©© ©©9999 }} }}§§§§ ÅÅ ÅÅ cc cc™™™™ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† 

šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )108 ،توبه(   � ####$$
 كه )قبا(مسجدي.  نايست و نماز مگزار)ضرار(هرگز در آن مسجد) اي پيغمبر(«

از روز نخست بر پاية تقوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي 
خواهند خود را پاكيزه  در آن جا كساني هستند كه مي. ايستي و نماز بگزاري

  ».دارد دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
  : فرمايد ين خداوند ميهمچن

� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû BB BBNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yyìììì ss ssùùùù öö öö���� èè èè???? tt tt���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 

ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ || ||¹¹¹¹ FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ �� ��ωωωω öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè???? ×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt////  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####       tt ttββββθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ==== ¯¯ ¯¯==== ss ss)))) tt ttGGGG ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå ΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ää ää−−−− ãã ãã———— öö öö���� tt ttƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm �   )38 – 36 ،نور(  

در آن نام خدا برده هايي كه خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و  در خانه«
مرداني . پردازند شود، در آن سحرگاهان و شامگاهان به تقديس و تنزيه يزدان مي

اي آنان را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل  كه بازرگاني و معامله
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ترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان  از روزي مي. سازد نمي
برابر بهترين كارهايشان پاداششان را بدهد و از فضل تا اينكه خداوند . گردد مي

حساب از  خود بر پاداششان بيفزايد؛ چرا كه خداوند هركس را كه بخواهد، بي
  ».سازد مند مي مواهب خويش بهره

   مسجد نشان فراگير بودن اسالم است -2
د  هدف از تأسيس مسجد اين است كه عبادتگاه و محل نماز خواندن مؤمنان باش–الف 

هر . و جايي باشد كه آنها در آن با حمد و شكر خدا بر نعمتهايش، پاكي او را بگويند
دهد و تا وقتي  آيد و نماز و عبادتهاي خود را در آن انجام مي مسلمان به مسجد مي

قداست مسجد را رعايت كند و حق حرمت آن را به جا آورد، در آسايش و امنيت 
  .است

 با يارانش � ه محلي باشد براي ديدار پيامبر اكرم هدف از تأسيس مسجد اينك–ب 
و كساني كه از مناطق ديگر به ديدار او و به قصد طلب هدايت و ايمان آوردن و 

  .آيند تصديق رسالتش مي
 هدف از تأسيس مسجد اينكه مكاني براي يادگيري علوم و معارف جهان هستي –ج 

ن تشويق كرده است، در آن انديشيده مواردي كه قرآن به آ. و عقلي و قرآني قرار گيرد
ها و ثمرات عقلهاي خود را بررسي نمايند و مسجد،  شود و مؤمنان در آن، انديشه

جويان از مناطق مختلف براي آگاهي از تعاليم دين در آن جمع  اي بود كه دانش مدرسه
ان و رس كردند تا در دين آگاهي به دست آورند و مژده گرديدند هرجا قصد آن را مي مي
دادند و هدايت  دهنده نزد قومشان در حالي كه آنها را به راه خدا دعوت مي بيم
هاي يك نسل  همچنين مكاني است براي انتقال تعاليم و آموزه. گشتند نمودند، برمي مي

  .به نسل ديگر
 هدف از تأسيس مسجد اينكه براي فرد غريبه و ناآشنا پناهگاهي باشد و مسافر –د 

مستقر شود كه منت گذاردن هيچ كسي او را آزرده خاطر نكند؛ پس او از بتواند در آن 
كند و هيچ  اش استفاده مي  چشمه مسجد و از هدايت آن به اندازه توان عقلي و رواني

كسي نيست كه او را از فرا گرفتن دانش و معرفت يا نوعي از انواع هدايت باز دارد؛ 
اند كه مركز اصلي تعليم و   و دانشمنداني بودهپس چه بسا فرماندهان و قهرماناني عالمان

اند و دانش و علم  تربيت آنان مسجد بوده است و فرماندهي و قهرماني را در آن آموخته
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اند  اند و سپس نزد مردم رفته و تشنگي آنها را با معرفت برطرف نموده را در آن فراگرفته
د كه در ميدانهاي مسجد درس ان اند؟ و چه بسا داعياني بوده و آنان را سيراب كرده

كنندگان  اند و هر يك از آنها الگوي داعيان و اسوة هدايت دعوت در راه خدا را فراگرفته
گشته است و چون گُلي بوده كه دلها را به ويژگي انحصاري خود جذب كرده و دلها 

اند؟ و چه  درنگ به سمت و سوي او گرايش پيدا كرده است و از او هدايت گرفته بي
اند، اما با ورود به  دانسته اند كه فرق رنگهاي سرخ و زرد را نمي نشيناني بوده سا باديهب

اند  وار گرد شمع آن حضرت جمع شده مسجد و مشاهدة اين وضعيت كه اصحاب پروانه
دهند و چنان آرام هستند كه گويا بر باالي سرشان پرنده  و به سخنان او گوش فرا مي

 گوش داده و داراي نعمت  � همراه آنها به سخنان پيامبر اكرمنشين به است و اين باديه
عقل بوده كه اين نعمت زير پرده جهالت پنهان گشته است و با حضور در مسجد، پردة 
جهالت از عقلش دور شده و عاقل و آگاه شده و هدايت يافته و راهش را روشن كرده 

 را به سوي خدا دعوت داده است؛ سپس نزد قومش به عنوان يك پيشوا بازگشته و آنها
است و آنان را با دانشي كه فراگرفته و رفتاري كه خود در پيش گرفته، تربيت كرده 

اند و آنها با اين  است و قومش نيز به دعوت او ايمان آورده و با رهنمود او هدايت يافته
  1.عمل در صفحات تاريخ اسالمي درخشيدند

دژي باشد كه مجاهدان آن گاه كه به  هدف از تأسيس مسجد اينكه قلعه و –س 
شدند، در آن گرد هم آيند و در آن پرچم جهاد و دعوت به راه خدا  جهاد فرا خوانده مي

گيرند تا به محل نبردها بروند و  شود و فرماندهان از آنجا پرچمها را به دوش مي تهيه مي
  .در ساية اين پرچم، لشكر خدا در انتظار پيروزي يا شهادت است

اي از آن، مجروحان جهاد و مبارزه،   هدف از تأسيس مسجد اينكه در گوشه–ش 
 بتواند آنها را عيادت نمايد و از اوضاع و احوال آنان اطالع � مداوا شوند تا پيامبر اكرم

يابد و طبيب برايشان فراهم كند و بدون رنج و سختي به مداواي آنها بپردازد و اين 
  .ردگونه از آنها تقدير به عمل آو

رساني باشد و اخبار از   هدف از تأسيس مسجد اين بود تا مركز پيك و اطالع–ص 
آنجا منتشر شود و پيكها فرستاده شوند و اخبار سياسي مربوط به صلح و جنگ در آن 
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دهد، آن جا فرا گرفته و خوانده  گيري گردد و پيامهايي كه مژدة پيروزي را مي تصميم
مك فراخوانده شوند و خبر مرگ شهيداني كه در شود و از آنجا مسلمانان به ك

اند، در آن اعالم شود تا ديگران از آنها الگو بگيرند و  هاي جهاد به شهادت رسيده معركه
  .كنندگان در اقتدا به آنها به يكديگر به رقابت بپردازند رقابت

 هدف از تأسيس مسجد اين بود تا سنگر جامعه مسلمان باشد كه از آنجا –ض 
اي  هاي مشكوك دشمن كنترل گردد؛ به خصوص دشمناني كه با آنان در جامعهحركت

پرستاني كه هنوز در شرك و  كنند از قبيل يهوديان و منافقان و بت واحد زندگي مي
بردند تا جامعه مسلمان از سرانجام توطئه و نقشة آنها و از خيانت  پرستي به سر مي بت

  1.آنها در امان باشد
 بعد از استقرار و هجرت خويش � ن اقدامي بود كه پيامبر اكرمساختن مسجد اولي

اي باشد كه در سادگي مظهر و عمق آگاهي به او اقتدا  در آغاز آمدنش انجام داد تا نمونه
ترين و فراگيرترين اهداف را با كمترين مخارج و حداقل  شود تا به وسيلة آن بزرگ

  2.زحمتها محقق نمايد
  ي عملي  تربيت با ارائه الگو-3

 در كار كردن و ساختن مسجد با اصحاب � از حقايق مسلم يكي اين است كه پيامبر
آورد و مانند  گذاشت و مي او سنگ و خشت بر دوش و سينه مي. خود مشاركت داشت

او نمونه حاكم عادلي بود كه بين . نمود هر يك از آنها با دستان خود زمين را حفر مي
 سرباز و يا سردار و رعيت و يا فقير و توانگر فرق رئيس و رعيت و يا فرمانده و

گذاشت؛ پس از نظر ايشان همه نزد خدا برابر هستند و هيچ مسماني با مسلماني  نمي
از نظر اسالم، عدالت و . ديگر فرقي ندارد مگر آنكه از ديگران پرهيزگارتر است

مور اجتماعي مساوات در تمامي امور حكمفرماست و فضيلت از آن كسي است كه در ا
. شود، فعاليت نمايد و چشم به پاداش خداوند بدوزد كه براي مصلحت عموم انجام مي

. 3خواست  مانند ساير مسلمانها جز خدا از كسي پاداش و مزد خود را نمي� پيامبر اكرم
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 در امر بناي مسجد مانند همة كارگراني بود كه در اين كار مشاركت � مشاركت پيامبر
كردن نوار و نخ ابريشمي آن  ت ايشان در اين حد نبود كه فقط با قيچيجستند و مشارك

را افتتاح نمايد و فقط اولين كلنگ مسجد را به زمين بزند؛ بلكه او به طور كامل در كار 
زده گرديده   شگفت� مسلمانان نيز از اين عمل پيامبر اكرم. ساختن مشاركت داشت

اي كه اسيد بن  احتي پيامبر باشد به گونهتوانستند شاهد خستگي و نار بودند و نمي
آن ! اي پيامبر خدا:  را خودش بردارد و گفت�  جلو رفت تا بار پيامبر اكرم� حضير
مرا واگذار و بار كسي ديگر را حمل كن؛ چراكه تو از من به «: به من بده؟ فرمودرا 

  1».خداوند نيازمندتر نيستي
 شنيديد و بر نشاط و قوت و انگيزه آنها  گفت،� مسلمانها آنچه را كه پيامبر اكرم

  .براي كار افزوده گرديد
رهبران و . شود نظيري است و در جهان مانند آن يافت نمي به راستي كه صحنة بي

هاي تلويزيون براي پوشش دادن و رساندن  حكام با مشاركت در بعضي امور، صفحه
دهند و از تواضع   انعكاس ميهاي مختلف آن را شود و رسانه تصوير كارهايشان آماده مي

گذارد كه سنگ را كسي از دوش وي بگيرد و  گويند؛ ولي رسول خدا نمي آنان سخن مي
 من از تو نسبت به پاداش الهي نيازمندتر هستم و براي رسيدن به ثواب از تو: فرمايد مي

  : سرودند صحابه چنين مي. ترم حريص
  لئن قعدنا و النبي يعمل

 

  مضللذاك منه العمل ال 
 

كند، چنين كاري از جانب ما كاري   كار مي� اگر ما بنشينيم در حالي كه پيامبر اكرم«
 ».نابهنجار است

توان از رهگذر  گردد و نمي اين تربيت عملي از خالل موعظه گفتن حاصل نمي
سخن زيبا، افراد را اين گونه تربيت كرد؛ بلكه اين تربيت از خالل كار عملي و مستمر و 

تربيتي كه ممكن نبود در فضاي . شود  منتخب از سوي پروردگار جهانيان انجام ميالگوي
مكه و در بين تعقيب و فشار و ستم و راندن انجام شود؛ بلكه اين تربيت در جامعة جديد و 

و يك شود و گويا همه اين جمع يك صدا  شود، به طور كامل انجام مي دولتي كه ساخته مي
  : زدند قلب بودند كه فرياد مي
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  اللهم ان العيش عيش االخره
 

  فاغفر االنصار و المهاجره 
 

 ».بارخدايا زندگي حقيقي زندگي آخرت است؛ پس انصار و مهاجران را ببخشاي«
  : زدند  لحن و صدايي واحد فرياد ميو با

  لئن قعدنا و النبي يعمل
 

  فذاك منا العمل المضلل 
 

كند چنين كاري از جانب ما، كاري نابهنجار  كار مي  �ما بنشينيم در حالي كه پيامبر اكرم«
 ».است

  : و فرياد سوم اين بود
  هذي الحمال الحمال خيبر

 

  هذا ابر لربنا و اطهر 
 

اين نيكو تر وپاكيزه تر است درنزد پروردگار !   نه بارهاي كشاورزي خيبر استاين بارها«
 »!.ما

ايگاه مهمي در جامعة يثرب حمل و بار خرما و كشمش از خيبر به مدينه كه ج
 اهميتي � داشت، اينك در برابر بار سنگ براي ساختن مسجد بزرگ پيامبر اكرم

  :  بودندنداشت؛ چراكه آنها يقين كرده

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß‰‰‰‰ xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 55 55−−−−$$$$ tt tt//// 33 33 \\   )96 ،نحل(   � \\
 براي شود و آنچه نزد خدا است، آنچه در دست شماست، تمام و نابود مي«

  ».هميشه خواهد ماند
  : و اما فرياد چهارم اين بود

  اليستوي من يعمر المساجدا
 

  1و من يري عن الغبار حائدا 
 

نشيند، با گردوغباري كه  گرد و غباري كه بر بدن فرد به دليل تعمير و آباد كردن مساجد مي«
ر نيست و از هم فاصله نشيند، يكسان و براب بر بدن او به دليل تشويق شترش به راه رفتن مي

 ».گيرند مي

                                                           

 .15، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول اهللا -1



707  سالم در مدينههاي دولت ا پايه

   توجه به مهارت و تخصص-4
من همراه پيامبر : است كه گفتامام احمد از طلق بن علي يمامي حنفي روايت نموده 

» .مالد يمامي بهتر از شما گل را مي«: گفت ايشان مي. ساختم  مسجد را مي� اكرم
او و .  آمدم� نزد پيامبر اكرم: گويد كنند كه مي  از طلق روايت ميهمچنين امام احمد
ساختند و گويا كارشان مورد پسند پيامبر نبود، من بيلچه را گرفتم  يارانش مسجد را مي

حنفي را مسئول «: فرمود. ا آن حضرت كار مرا پسنديدو گل را مخلوط كردم گوي
ن از طلق و ابن حبا» .كند ساختن گل نماييد؛ چراكه او بهتر از شما گل درست مي

ند آنها خشت و سنگ اي پيامبر خدا، آيا من مان: من گفتم: ت نموده است كه گفترواي
بدين » .1داني نه بلكه برايشان گِل را مخلوط كن تو آن را بهتر مي«: بياورم؟ فرمود

 به اين فرد كه تازه به مدينه آمده بود، توجه كرد و او فردي بود  �صورت پيامبر اكرم
 از مهارت او در مخلوط كردن گل و محكم � ما پيامبر اكرمكه از سابقين اولين نبود، ا

كاري استفاده نمود و اين درسي براي مسلمانهاست كه بر شايستگيها و كفايتها ستايش 
  2.كنند و از آن استفاده نمايند

   شعار دولت مسلمان-5
داوند از  يعني خ»اهللا اكبر، اهللا اكبر«: اذان نماز، اولين شعار جهاني دولت اسالمي است 

تر است و او بر  كنند بزرگ اين طاغوتها و از كساني كه موانع بر سر راه درست مي
دهم كه هيچ معبودي بر حق جز اهللا    گواهي مي»اشهد ان ال اله اال اهللا«. كارش تواناست

اي جز حاكميت خداوند كه پروردگار  يعني هيچ حاكميت و فرمانروايي و سلطه. نيست
پس معني .  حكم فقط از آن خداست»ان الحكم اال اهللا«. رفته نيستجهانيان است، پذي

اشهد «. گذاري جز خدا نيست  اين است كه هيچ حاكم و فرمانده و قانون»ال اله اال اهللا«
خداوند رهبري جامعة . دهم كه محمد پيامبر خداست  گواهي مي»ان محمداً رسول اهللا

دارد كه با او در اين امر به كشمكش و انساني رابه او سپرده است؛ پس هيچ كس حق ن
دهد تا اينكه خداوند با قرآني كه بر  ستيز بپردازد و ايشان اين رهبري را ادامه مي
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 و 1كند، دين خود را كامل بگرداند نمايد و سنتي كه به او الهام مي  پيامبرش نازل مي
 و رهبري ديني � معالوه بر اين جمله يعني اعتراف و گواهي دادن به رسالت پيامبر اكر

 »حي علي الصاله حي علي الفالح«. 2و دنيوي و اطاعت و فرمانبري مطلق از او
يعني اي انسان بيا و زير پرچم اين . بشتابيد به سوي نماز بشتابيد به سوي رستگاري

دولتي كه يكي از اهداف آن، اين است كه . دولت كه خالصانه براي خداست، در بيا
روردگارش تحكيم بخشد و روابط مؤمنان را با همديگر براساس رابطه انسان را با پ

 نماز از ميان ساير عبادتها انتخاب شد؛ »قد قامت الصلوه«. ارزشهاي واال محكم كند
ترين  چون ستون دين و در آن شعائري مانند ركوع و سجده و قيامت است كه بزرگ

پس نماز فروتني است مظهر عبادت به معني گستردة آن يعني فروتني و كرنش است؛ 
اي وجود ندارد و هر طاعتي كه به صورت فروتني و كرنش انجام  كه باالتر از آن فروتني

ايستد در حالي  بنده در محضر او مي. باشد بگيرد، عبادت و اطاعت بنده از مواليش مي
. ده استكه به اطاعت از او خود را تسليم نموده و در برابر او كرنش و فروتني كر

  :فرمايند د متعال ميخداون
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تم كه شما آنها ام از اينكه معبودهايي را به جز خدا بپرس بگو من بازداشته شده«

خوانيد، از آن زماني كه آيات روشن و دالئل آشكاري از جانب  را به فرياد مي
پروردگار برايم آمده است و به من فرمان داده شده است كه خاشعانه و 

  ».خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان گردم
و شعار رسمي دولت به حاكميت خدا و سيادت شريعت و سقوط طاغوت و قوانين 

اشاره به اين مطلب دارد كه » حي علي الفالح و قد قامت الصلوه«هايشان با   برنامهو
شود، مگر در ساية حكومتي كه براساس نماز برپا  نماز به صورت شايسته برپا داشته نمي

هاي مكه قبل از تشكيل حكومتشان  مسلمانان در دره. پردازد شده است و به نماز مي
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اما اين حكومت تحت حمايت شمشيرهاي انصار برپا شده خواندند و  مخفيانه نمازمي
كنندگان به  بود؛ پس اينك آنها آشكارا اذان بگويند و نماز بخوانند و به همراه ركوع

واقعيت تاريخي بهترين گواه بر اين است كه عبادت و . ركوع بروند و سجده بكنند
در سايه دولتي قوي كه پرستش خداوند در زمين به گونة شايسته انجام نخواهد شد مگر 

  .ملت خود را از دشمنان دين حمايت نمايد
شوند تا معاني و مفاهيم گذشته   تكرار مي»اهللا اكبر اهللا اكبر«سپس در پايان اذان، 

  1.را تأكيد نمايند
جوامع مسلمان امروزي براي جهاد شايسته و از بين بردن شعارهاي كفر و به اهتزاز 

ي ايمان و برپايي دولت براساس توحيد به اين نياز دارند كه ها درآوردن شعارها و نشانه
  . معاني و مفاهيم واقعي از اذان را بدانند وترجمان واقعي اذان باشند

   محكم كاري در ساختن مساجد و تزئين آن-6
محكم كاري يعني اينكه مسجد با گل و سنگ و سقف و ستون ساخته شود تا 

رايش و زينتهاي مختلفي كه در اصل بنا انجام ساختمانش محكم شود وتزئين يعني آ
  .گيرد مي

به دليل آنچه . ستمحكم كاري در ساختن مسجد نزد عموم علما جايز و مستحسن ا
 را بازسازي كردند و بناي آن با وسايل �  انجام دادند كه آنها مسجد پيامبرعمر و عثمان

  : اند ل نموده و از اين آيه استدال.گوناگون مستحكم و استوار گردانيدند
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مسجدي كه از روز . ز مگزارهرگز در آن مسجد نايست و نما) اي پيغمبر(«

نخست بر پاية تقوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و 
خواهند خود را پاكيزه دارند و  در آن جا كساني هستند كه مي. نماز بگزاري

  ».دارد خداوند هم پاكيزگان را دوست مي
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برخي آن را مكروه . اما تزئين و نقاشي كردن مسجد به اجماع علما مكروه است
تزئين : اند اما كساني كه گفته. اند نستهتحريمي قرار داده و برخي آن را مكروه تنزيهي دا

مكروه است، هر دو گروه بر اين اتفاق دارند كه : اند جد حرام است و كساني كه گفتهمس
خرج كردن مالي كه براي آباد كردن مساجد وقف شده است، در جهت تزئين و نقاشي 

اولين كسي كه به تزئين و نقاشي مساجد پرداخت، وليد بن . 1 مسجد حرام استكردن
بعد از آن مردم در ساختن مسجد و تزئين آن مبالغه نمودند؛ . عبدالملك بن مروان بود

اند كه مردم به قصد ديدن و تماشا  هايي درآمده حتي برخي از مساجد به صورت موزه
از روزي كه مساجد تزئين شدند و از . 2روند نجا ميكردن آنها نه براي خواندن نماز به آ

 به آن راهنمايي كرده بود، بيرون آمدند، نيروي � اي كه پيامبر اكرم ي سادگي شيوه
اسرافكاران صرف شد و مستضعفان بر اثر تأسف، هالك گرديدند و كساني كه پايگاه 

كديگر به رقابت  درونشان وجود نداشت، در شهوتهاي آراستن و تزئين با ي درايمان
  3.پرداختند

ورزند و تمام تالش خود را  كساني كه به ساختن و محكم كردن مساجد اهتمام مي
براي استفاده از هنرهاي گوناگون در تزئين و نقاشي مساجد و به كار گرفتن انواع مظاهر 

تي ح. برند دارند، به راستي كه در اشتباه بزرگي به سر مي ابهت و شكوه بر آن مبذول مي
اگر كسي وارد اين مساجد گردد، شايد هيچ مفهومي از فروتني عبوديت براي خداوند 

كند كه زبان حال مسجد  عزوجل را احساس نكند؛ بلكه او چيزي را احساس مي
  .گويد و آن افتخار به پيشرفت فن معماري و مهندسي و هنرهاي تزئيني است مي

به مكاني ديگر فرار كنند و تنها مساجد توانستند از مظاهر فريبندگي دنيوي  فقرا نمي
كرد و مسجد او را از محيط دنيا و  جايي بودند كه در آن فقير به فقر خود افتخار مي

داد، اما اكنون اين گونه شده  داد و به آخرت و فضل آن سوق مي فريبندگي آن نجات مي
 دنيا را كه آنان از بينند كه زيباييهاي است كه فقرا حتي در مظهر اين مساجد چيزهايي مي

روزي و بدبختي  آورد و توجه آنان را به سوي سيه اند، به ياد آنها مي آن محروم شده

                                                           

 .145، بوطي، ص فقه السيره -1
 .33، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -2
 .39، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول اهللا -3
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نمايد و اين جاي بسي تأمل و شگفتي است كه مسلمانان حقايق اسالم را رها  جلب مي
اند، مظاهري كه ظاهر آن دين و باطن آن دنيا و  كرده و به مظاهري دروغين مشغول شده

  1.ا و هوي و هوس استشهوته
   فضائل مسجد نبوي-7

 از فضيلتهاي مسجد نبوي سخن گفته است بنابراين، اصحاب به آن � پيامبر اكرم
  : لتها را در موارد ذيل خالصه كنيمتوانيم اين فضي دلبسته بودند و ما مي

   تأسيس مسجد نبوي براساس تقوا و پرهيزگاري–الف 
 در حالي كه در خانه � بر پيامبر اكرم: گفت  روايت است كه  �از ابوسعيد خدري

كدام يك از دو مسجد است كه ! اي پيامبر خدا: گفتم. كي از زنانش بود، وارد شدمي
: شت و آنها را به زمين زد و فرمودبراساس تقوا بنا شده است؟ پس مشتي سنگريزه بردا

ن مطلب اشاره احاديثي كه به اي) صحت( برخي از علما در مورد 2اين مسجد شما است
  : اند؛ چراكه اين احاديث ظاهراً با اين آيه در تضاد هستند اند سخن گفته كرده

� ŸŸ ŸŸωωωω óó óóΟΟΟΟ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 îî îî‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ ©© ©©9999 }} }}§§§§ ÅÅ ÅÅ cc cc™™™™ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘ ‘‘,,,, yy yymmmm rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† 

šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ©© ©©ÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )108 ،توبه(   � ####$$
مسجدي كه از روز . هرگز در آن مسجد نايست و نماز مگزار) اي پيغمبر(«

نخست بر پاية تقوا بنا گرديده است، سزاوار آن است كه در آن بر پاي ايستي و 
خواهند خود را پاكيزه دارند و  در آن جا كساني هستند كه مي. نماز بگزاري

  ».دارد  را دوست ميخداوند هم پاكيزگان
علما در مورد اينكه منظور از مسجدي كه براساس تقوا بنا شده در آيه گذشته كدام 

منظور : اند دالنبي است وگروهي ديگر گفتهمسج: اند  برخي گفته.اند است، اختالف كرده
 تفسيرش از آن مسجد قباء است و محمد بن جرير طبري اقوال علما را در اين مورد در

                                                           

 .146، بوطي، ص فقه السيره -1
 .1398، شمارة صحيح مسلم -2
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: گويد رين قول، سخن كسي است كه مياز نظر من بهت«: ده، سپس گفته استبيان كر
  1».كند  است؛ چون حديث صحيح همين مطلب را تأييد مي� منظور مسجد پيامبر اكرم

البته بين آيه و حديث تعارضي وجودندارد؛ زيرا اگر هدف آيه مسجد قباء باشد، باز 
آيه فوق در مورد : گويد ابن تيميه ميشيخ االسالم . 2شود هم مسجدالنبي را شامل مي

اند، اما اين  گذاري شده مسجد قبا نازل شده است؛ چون هر دو مسجد بر اساس تقوا پايه
شود كه از آن سزاوارتر است  شود و هم شامل مسجدي مي حكم هم شامل مسجد قبا مي

 در � ميعني مسجد مدينه و اين نظريه مطابق با حديث صحيحي است كه از پيامبر اكر
  3».آن مسجد من است«: مورد مسجدي كه بر پاية تقوا بنا شده پرسيده شد، پس فرمود 

پس روشن شد كه هر دو مسجد براساس تقوا بنا «: گويد ر ميو در جايي ديگ
تر و سزاوارتر است؛ البته مسجد قبا سبب  اند، اما مسجد مدينه در اين صفت كامل شده

  4».نزول آيه بود
 در واقع براي دفع اين توهم بود كه  �پاسخ پيامبر اكرم: گويد ميحافظ ابن حجر 

  5.پنداشتند كه اين وصف مخصوص مسجد قبا است برخي مي
   فضيلت نماز خواندن در مسجد نبوي –ب 

يك نماز در مسجد من، «:  فرمود� پيامبر اكرم:  روايت است كه گفت� از ابوهريره
  6».ز مسجدالحرام استبهتر از هزار نماز در مساجد ديگر به ج

  گيرد   يكي از سه مسجدي كه به سوي آن مسافرت صورت مي–ج 
رخت «:  شنيدم كه فرمود� از پيامبر اكرم: ت است كه گفت رواي� از ابوسعيد خدري

  7».مسجدالحرام؛ مسجداالقصي و مسجد من:  شود مگر به سه مسجد سفر بسته نمي

                                                           

 .479 – 476، ص 14، ج تفسير طبري -1
 .372، د صالح الرفاعي، ص االحاديث الوارده في فضائل المدينه -2
 .74، ص 7، ج منهاج السنة النبويه -3
 .406، ص 27، ج مجموع الفتاوي -4
 .245، ص 7، ج فتح الباري -5
 .1190، شمارة 63، ص 3، ج صحيح بخاري -6
 .1188، شمارة 63، ص 3، ج صحيح بخاري -7
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   مسجد النبيئل فضا–د 
بين خانه و منبر من، باغي است «:  فرمود� يت است كه پيامبر اكرم روا� از ابوهريره

  1».از باغهاي بهشت و منبر من بر حوض من است
   فضيلت تعليم و تعلم در مسجد نبوي–س 

هركس «: فرمود  شنيدم كه مي� گويد از پيامبر اكرم  روايت است كه مي� از ابوهريره
دن خير به ديگران وارد شود، مانند مجاهد به مسجد ما براي يادگيري خيري و يا ياد دا

در راه خداست و هر كس براي غير از اين وارد آن شود، مانند كسي است كه به چيزي 
  2».نگرد كه مال او نيست مي
  : فه و فقراي مهاجرين نازل شده استاي كه درباره اهل ص  آيه-8

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ôô ôômmmm éé éé&&&& †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\//// öö öö���� || ||ÊÊÊÊ 

†††† ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ#### ’’ ’’���� yy yyèèèè −− −−GGGG9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ šš ššZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ yy yyssss øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

     χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �   )273 ،بقره(  
براي نيازمنداني باشد كه در راه خدا )  بذل و بخششي مخصوصاً بايدچنين(«

توانند در زمين به مسافرت پردازند و به  اند و نمي اند و به تنگنا افتاده درمانده
نيازند،  پندارد كه اينان دارا و بي خاطر آبرومندي و خويشتنداري شخص نادان مي
با الحاح و اصرار از مردم . ناسيش اما ايشان را از روي رخساره و سيمايشان مي

گمان خدا از آن آگاه  اي را كه ببخشيد، بي خواهند و هر چيز نيك و بايسته نمي
  ».است

                                                           

 .1196، شمارة 70 همان، ص -1
هذا «:  و در روايت حاكم آمده است 12567، شمارة 209، ص 12، و ج 371، ص 2، ابي شيبه، ج المصنف -2

و ذهبي، حاكم را » حديث صحيح علي شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه و الاعلم له عله
 .91، ص 1، ج المستدرك تلخيص. تأييد كرده است
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 1آنها اصحاب صفه هستند: رسد گفت د كه به ابن كعب قرظي ميابن سعد با سند خو
ان و طبري با اسناد خود از مجاهد و سدي نقل كرده است كه آيه در مورد فقراي مهاجر

  2.نازل شده است
همچنين . باشند، زياداند تعداد وقايعي كه متعلق به اولين ستون و پايگاه اسالمي مي

احكامي كه مربوط به آن مانند تضمين حقوق ايتام، جواز كندن قبرهاي كهنه و ساختن 
  .آموزيم مسجد در جايگاه آن، احكامي هستند كه از بناي مسجدالنبي مي

                                                           

 .255، ص 1، ابن سعد، ج الطبقات الكبري -1
 .269، ص 1، عمري، ج السيرة النبوية الصحيحه –، محمود شاكر 591، ص 5، ج تفسير طبري -2



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  

   برادري ميان مهاجران و انصارپيمان

  
 در برنامة اصالحي و تنظيمي خود براي امت و دولت بر � اولين ستوني كه پيامبر اكرم

آن تكيه كرد، ادامة دعوت توحيد و برنامة قرآني و ساختن مسجد بود و بعد از آن، 
 اهميت رفت و  به شمار مي ايجاد پيمان برادري ميان انصار و مهاجران بود كه گامي مهم

آن از گام نخست؛ يعني، ساخت مسجد كمتر نبود تا بدين وسيله جامعة مسلمان، 
  1.هاي ساختار جديد آن روشن شود يكپارچه و متحد و با هم دوست باشد و نشانه

مبدا و اصل كلي برادري بين مسلمانان از آغاز دعوت در دوران مكي سرچشمه 
ه ايجاد تنفر و عداوت ميان مسلمانان  از تمامي اموري كه ب �گرفت و پيامبر اكرم

با يكديگر دشمني و بغض نورزيد و حسد «: كرد؛ چنانكه فرمود جاميد، نهي ميان مي
مكنيد و به يكديگر پشت نكنيد و بندگان خدا و برادر باشيد و براي هيچ مسلماني جايز 

  2».نيست كه بيش از سه روز از برادرش قطع رابطه كند
كند و او را به دشمن  ان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نميمسلم«: همچنين فرمود

سپارد و هركس نياز برادر مسلمانش را برآورده نمايد، خداوند نياز او را برطرف  نمي
 و مشكالت روز  كند و هر كس مشكلي را از مسلماني دور سازد، خداوند اندوه مي

                                                           

 .53 – 52مجد الوي، ص . ، داالدارة االسالميه في عصر عمر بن خطاب -1
 .24، شمارة مسلم – 6065، شمارة البخاري -2
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شاند، خداوند روز قيامت عيب نمايد و هر كس عيب مسلماني را بپو قيامت او را دور مي
  1».او را خواهد پوشاند

كرده است و فرموده همچنين قرآن كريم به اين برادري كلي ميان فرزندان امت تأكيد 
  : است

� (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx���� ss ss???? 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ xx xx���� xx xx©©©© ;; ;;οοοο tt tt���� øø øø���� ãã ããmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää.... xx xx‹‹‹‹ ss ss))))ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ ss ssEEEE �   )103 ،آل عمران(  
دا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خ) ناگسستني قرآن(و همگي به رشتة «

دشمناني بوديد وخدا ) براي همديگر(خدا را بر خود به يادآوريد كه بدانگاه كه 
ميان دلهايتان پيوند داد؛ پس برادراني شديد و بر لبة گودالي از آتش بوديد، ولي 

سازد،  خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار مي. شما را از آن رهانيد
  ».شايد كه هدايت شويد

  : فرمايد و مي

� yy yy#### ©© ©©9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 || ||MMMM øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ || ||MMMM øø øø���� ©© ©©9999 rr rr&&&& šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy#### ©© ©©9999 rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �   )63 ،انفال(  
ر همة آنچه در زمين است صرف در ميان آنان الفت ايجاد نمود، اگ) خدا(و «

توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي، ولي خداوند  كردي، نمي مي
  ».ميانشان انس و الفت انداخت؛ چراكه او عزيز و حكيم است

اما موضوع اين بحث، برادري مخصوصي است كه مشروع گرديده و بر آن حقوق و 
واجبات و وظايف عمومي ميان همه مؤمنان وظايفي محول گرديده است كه از حقوق و 

   2.تر است خاص

                                                           

 .2442، شمارة البخاري -1
 .240، ص 1، عمري، ج السيرة النبويه الصحيحه -2
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بالذري . اند  گفتهبرخي از علما از برقراري برادري ميان مهاجران در مكه سخن
 قبل از هجرت بين مسلمانان در مكه براساس حق و مواسات،  �پيامبر اكرم: گويد مي

ادري ايجاد كرد و ابوبكر پيمان برادري برقرار كرد؛ چنانكه بين حمزه و زيد بن حارثه بر
و عمر را با هم برادر نمود و بين عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف و بين زبير بن 
عوام و عبداهللا بن مسعود وميان عبيده بن حارث و بالل حبشي و بين مصعب بن عمير 
و سعد بن ابي وقاص وبين ابي عبيده بن جراح و سالم، موالي ابوحذيفه و ميان سعيد 

ن زيد بن عمرو بن نفيل و طلحه بن عبيداهللا پيمان برادري برقرار كرد و خودش با علي ب
  1.پيمان برادري بست

ق كسي است كه قبل از همه به پيمان برادري در مكه .   ه276بالذري متولد سال 
ق از او پيروي نموده است بدون .   ه463اشاره كرده است و ابن عبدالبر متولد سال 

ح كند كه اين مطلب را از او نقل كرده است؛ همانطور كه ابن سيد الناس به اينكه تصري
تبعيت از آن دو به اين مطلب اشاره نموده است بدون اينكه تصريح نمايد كه اين مطالب 

 �  از طريق جميع بن عمير از ابن عمرمستدركحاكم در . 2را از آنها نقل نموده است
ميان ابوبكر و عمر و بين طلحه و زبير و بين  � روايت كرده است كه پيامبر اكرم

:  و از ابن عباس روايت است كه 3عبدالرحمن بن عوف و عثمان، پيمان برادري بست
  4. ميان زبير و ابن مسعود پيمان برادري بست� پيامبر اكرم

ت نگرفت؛ چنانكه ابن قيم و ابن كثير بر اين باورند كه پيمان برادري در مكه صور
 ميان مهاجران در مكه پيمان برادري منعقد نمود و علي �پيامبر اكرم«: گويد ابن قيم مي

را برادر خود خواند اما آنچه به ثبوت رسيد، اين است كه پيمان برادري در مدينه منعقد 
گرديد؛ چراكه مهاجران به وسيلة برادري اسالمي و پيوند ميهني و خويشاوندي نسبي 

                                                           

 .270، ص 1، بالذري، ج انساب االشراف -1
 .240، ص 1، ج السيرة النبويه الصحيحه -2
 . همان-3
 .471، ص 7، ج فتح الباري -4
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الف مهاجران و انصار كه با يكديگر قبل از آن نسبتي نياز از عقد اخوت بودند، برخ بي
  1».نداشتند

پذيرند و همان  برخي از علما پيمان برادري در مكه را نمي: گويد ابن كثير نيز مي
  2.نمايد دليل را كه ابن قيم ذكر نموده است، مطرح مي

 فقط اند و اي ننموده همچنين كتابهاي سيره به ايجاد پيمان برادري در مكه اشاره
بدون اينكه سندي براي آن ذكر كرده باشد، بيان » قيل«بالذري اين مطلب را با كلمه 

ممكن : روايت است و به فرض صحت بايد گفتنموده است كه بيانگر ضعف اين 
است پيمان مكه بر همدردي و خيرخواهي نسبت به يكديگر بوده است، بدون اينكه از 

  3.يكديگر ارث ببرند
  

  ر مدينهپيمان برادري د
نظام برادري ميان مهاجران و انصار در پيوند محكمي كه امت را با يكديگر مرتبط 

 اين ارتباط را براساس برادري كامل ميان آنها � پيامبر اكرم. ساخت، تأثير گذاشت مي
شود و از بين  پيماني كه نژادپرستي و تعصبات جاهلي در آن ذوب مي. برقرار كرد

 جز براي اسالم وجود ندارد و امتيازاتي كه براساس نسب و رود بنابراين، تعصبي مي
شد و حق تقدم از آن كسي بود  رنگ و وطن وجود داشت، در مقابل آن فاقد ارزش مي

رسول خدا اين برادري را بر . گرفت  كه از ديگران در تقوا و جوانمردي پيشي مي
بود؛ بلكه عملي بود كه محتوا ن هاي محكمي استوار نمود و فقط يك لفظ و سخن بي پايه

پيوندي محكم و ناگسستني با خونها و اموال داشت و فقط تبريك و سخن خوشي نبود 
  .كه زبانها ذكر كنند و اثري نداشته باشد

آميخت  همچنين عواطف ايثار و همدردي و محبت با يكديگر در اين برادري در مي
  4.داد و جامعه جديد را با زيباترين صورت تشكيل مي

                                                           

 .79، ص 2، ج زادالمعاد -1
 . ابن كثير،السيرة النبويه -2
 .241، ص 1، ج السيرة النبويه الصحيحه -3
 .194 – 193، غزالي، ص فقه السيره -4
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ل اصلي و مهم در تقويت برادري ميان مهاجران و انصار اين بود كه مردم اين عام
آنها را . جامعه كساني بودند كه همه براساس دين و عقيده گردهم جمع شده بودند

دينشان پرورش داده بود؛ ديني كه آنها آن را پذيرفته بودند تا بگويند و عمل كنند؛ پس 
  .رود، بسيار فاصله داشتند راتر نميآنها از شعارهايي كه جز از زبان ف

  : اق واقعي اين فرمودة خداوند بودندآنها مصد

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu//// ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �   
  )51 ،نور  

مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان «
شنيديم و اطاعت كرديم و : گويند ست كه ميداوري كنند، سخنشان تنها اين ا

  ».رستگاران واقعي ايشانند
عملكرد مسلمانان موجب بقاء و استمرار اين برادري، كه خداوند دين و پيامبرش را 

هايش را در همه مراحل دعوت در طول حيات   كرد، گرديد تا اينكه ميوهبا آن ياري 
 به عنوان  � به بار آورد و اثر آن ادامه يافت و به هنگام انتخاب ابوبكر� پيامبر اكرم

خليفه، انصار و مهاجران اتفاق نمودند؛ بدون اينكه در اتحاد و يكپارچگي مسلمانها 
ه حكومت و فرمانروايي پاسخ مثبت  و غريزايجاد كنند و به شهوت سلطهاي  رخنه
بنابراين، سياست ايجاد اخوت بين مهاجران و انصار نوعي سياست قبلي بود كه . بدهند

 در راستاي استوار نمودن دوستي و جاي دادن آن در وجود و احساسات � پيامبر اكرم
راي حفاظت اين همان مهاجران و انصاري كه نه تنها ب. مهاجران و انصار اتخاذ كرده بود

خوابي كشيده بودند؛ بلكه براي اجراي بندهاي آن از همديگر پيشي  دوستي و برادري بي
  1.گرفتند مي

نويسندگان و پژوهشگران نيز هر چند به اوج سخنگويي رسيده باشند، سخن بهتري 
  .يابند از آنچه خدا درباره انصار گفته است، نمي

  : فرمايد خداوند مي

                                                           

 .200عبدالمنعم السيد، ص . ، دفصول في السيرة النبويه -1
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� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss???? uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ÅÅ ÅÅ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9 ،حشر(   � ####$$
آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را در دل «

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  خود استوار داشتند، كساني را دوست مي
كنند به چيزهايي كه به  اند و در درون، احساس و رغبت نيازي نمي كرده

دهند؛ هر چند كه خود   بر خود ترجيح ميمهاجران داده شده است وايشان را
كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و . سخت نيازمند باشند

  ».محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند
  :  آنها پنج چيز را گواهي داده استدر اين آيه خداوند براي

  . خانه و ايمان را قبل از هجرت مهاجران آماده كردند- 1
  .دارند اند، دوست مي  به سوي آنها هجرت كرده كساني را كه- 2
  .كنند  به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و نياز نمي- 3
  .دهند؛ هر چند كه خود سخت نيازمند باشند  آنان را بر خود ترجيح مي- 4
 آنان كساني هستند كه از بخل نفس خود، مصون و محفوظ گرديدند بنابراين، - 5

  .تگارندآنان رس
: آيه فوق حامل درسهاي بزرگ و حكمتهاي سترگي است كه برخي عبارتند از 

يعني خانه و سرا تعبير شده است و اشاره به اين است كه ) دار(اينكه، مدينه با كلمه 
اند و  مدينه سراي ويژه كساني است كه در آن جاي گرفته و آن را وطن خويش نموده

دهد؛ پس  كند كه به نفس روحيه و آرامش بيشتري مي اين نوعي انس در وجود ايجاد مي
انصار در خانه و ايمان خودشان از امنيت و ثبات مادي برخوردارند و آرامش بر آنها 

نمايد؛ گويا حصاري از رحمت، آنها را در  آيد و با نور خود آنها را احاطه مي فرود مي
  .كند ميبرگرفته است كه هيچ پريشاني و اضطرابي آنان را تهديد ن
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�  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ÅÅ ÅÅ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% � گردد؛ يعني، انصار در مدينة منوره  ضمير در اينجا به مهاجران برمي
شرايطي را فراهم نمودند كه مدينه براي مهاجران همانند خانة آنان گرديد و قبل از 
هجرت مهاجران، ايمان را در دلهايشان استوار نمودند؛ چون مهاجران گرچه قبل از 

دند و ايمان را تا آخرين حد فرا گرفتند، اما آنها براي گسترش ايمان انصار ايمان آور
خانه و مكاني را فراهم نكردند كه بتوانند از ثبات مادي و حسي برخوردار باشند و براي 
خود و ايمانشان از قدرت و قهر دشمنان احساس امنيت نمايند؛ پس مهاجران ايمان 

ر از هر دو در يك زمان برخوردار بودند و از داشتند، اما جا و مكاني نداشتند و انصا
  :  را قبل از انصار ستايش كرده استزيباييهاي قرآن، اين است كه مهاجران

� ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )8 ،حشر(   � ####$$
غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

خواهند و خدا و  كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مي. اند رانده شده
  ».دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياري مي

اند، مهاجران را نيز به  ايمان كه انصار به خاطر آن ستوده شدهپس داشتن خانه و 
خاطر فقدان آن مورد ستايش قرار داده است؛ چراكه آنان خانه و كاشانه خود را به خاطر 
طلب فضل و رضاي خدا و ياري كردن خدا با ياري كردن دينش و ياري كردن پيامبر 

ه بودند و آنها را توصيف نمود كه  با ياري نمودن رسالت و دعوتش از دست داد� اكرم

���� �اند  آنان راستگويان ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   : ه استو به عموم مؤمنان گفت � ####$$

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### �   
  )119 ،توبه(  

  ».يداي مؤمنان از خدا بترسيد و همگام با راستان باش«
پس منظور از ذكر نمودن انصار قبل از مهاجران اين است كه انصار به خاطر آن 

اند تا آنان را به وظيفه آنها در برابر برادران  اند و قبل از آنان ذكر گرديده ستوده شده
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اند و براي  مهاجرشان كه خانه و اموال خود را براي طلب فضل و رضاي خدا ترك گفته
اند، آگاه   ياري كردن پيامبرش خود را از همه چيز جدا نمودهياري كردن دين خدا و

هاي خود را به  ها و خانه نمايد؛ پس مهاجران، اموال و داراييها و فرزندان و جگرگوشه
اند و  خاطر كسب رضايت و خشنودي خدا و به دست آوردن پاداش الهي از دست داده

هاي آنان كه  هايشان جاي بگيرند؛ خانه انهاند كه همراه آنها در خ آنها به انصار پناه آورده
سراي امنيت و ثبات است و آنها قبل از انصار ايمان را در درون و قلب خود استوار 
نمودند و با اين هجرت، فراهم نمودن خانه و ايمان هر دو براي آنها كامل گرديد و 

 و حتي انصار نيز از اند، فضيلتي است كه ساير مؤمنان اينكه آنان قبل از همه ايمان آورده

tββββθθθθ �: اوصاف انصار هنوز ادامه دارد. ندمند نيست آن بهره ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �  و اين
محبتي است كه خداوند آن را در قرآن به اثبات رسانده است و خداوند آن را براي آنان 

توصيف مهاجران در مقابل به . فضيلتي قرار داد كه اين فضيلت را به آنان اختصاص داد
پرداخت به اينكه آنها از خانه و اموالشان به خاطر طلب خشنودي خدا و به دست 

اند و قلبهاي مهاجران  باريد، بيرون كرده شده آوردن فضل او كه همواره بر آنها مي
باشد؛ آنهايي كه به اخالص پاك كه ثمره و نتيجة  سرشار از محبت برادران انصارشان مي

  :اند؛ پس در مورد آنها گفته شده است ا و براي خداست، توصيف شدهمحبت در راه خد

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& �     
و در درون خود به چيزهايي كه به مهاجران داده شده است، احساس رغبت و «

  ».كنند نيازي نمي
اند و در ايمان بر  دست آوردهيعني آنها به فضيلتي كه برادران مهاجرشان آن را به 

اند و براي ياري  اند و با جدا شدن از سرزمين و اموالشان قرباني داده آنان پيشي گرفته
اند كه بخواهند در آن مشاركت  اند، چشم ندوخته كردن دين خدا و رسالتهاي او برخاسته

  1.داشته باشند
  :و در فرموده الهي كه

� tββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �  
                                                           

 .94، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
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ناپذير انصار در كتاب خدا ثبت شده است و به قصد عبادت در  اين محبت وصف
گردد بنابراين، امكان ندارد كه با چنين  كمال زيبايي و اعجاز و اسلوب زيبا تالوت مي
اي باشد كه آنها با مهاجران به خاطر  محبتي در اعماق وجود مؤمنان، آثار نفرت و كينه

  .يي آنها در راه خدا با سرزمين و اموال حسادت ورزندفضايل ايماني و جان فدا
انصار در دوست داشتن برادران مهاجر خود به اوج صفا و اخالص و همدلي رسيده 

كرد  بودند و اين محبت مقدس، دلهاي آنها را فرا گرفته و براي هيچ چيزي جاي باز نمي
  1.تهاستمگر چيزي كه اثري از آثار محبت و دوستي بود و اين اوج فضيل

  :و اين فرمودة الهي كه

� šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& �  
اند كه جامعة بشري  نتيجة اين محبت خالص است كه انصار در آن به حدي رسيده

در تاريخ گذشته خود به آن دست نيافته است و در تاريخ آينده نيز به آن دست نخواهد 
 است كه محبت ايماني، آن را به بار آورده يافت و آن ثمرة ايثار و ترجيح ديگران برخود

  2.است
سپس در مقابل اينكه مهاجران به صداقت اراده و اخالص در ايمانشان توصيف 
شدند، انصار به فالح و رستگاري اختصاص يافتند و بعد از تأكيد اين مطلب كه آنها با 

ست و اين ايثار، وجودشان از تيرگيهاي آزمندي و حسادت تصفيه و پاك شده ا
مخلصانه برادران مهاجر خود را دوست داشتند و از بخل پاك گشتند و بخل را با 

اند و خداوند اين  فضيلت بزرگواري و بخشندگي و ترجيح ديگران بر خود زير پا نهاده
  : كند ده آنان را اين گونه بيان ميصفت پسندي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9حشر، (  � ####$$
و كساني كه از بخل نفس خود مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً «

  ».رستگارند

                                                           

 .95 همان، ص -1
 .96 همان، ص -2
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هاي آن برادري  و اين محبت برادرانه ميان مهاجران و انصار اساسي است كه بر پايه
 بعد از آمدن به مدينه ميان اصحاب خود پيمان آن را بست، � اجتماعي كه پيامبر اكرم

 قبل از � و بستن اين پيمان برادري از اولين اقداماتي بود كه پيامبر اكرماستوار شده بود 
  1.تأسيس مسجد النبي به آن پرداخت

ظاهراً آغاز اين مواخات و برادري، در مسجد و در حالي برگزار شد كه اين مسجد 
در مرحله ساخت و ساز قرار داشت و قرار بود اين مسجد پايه و اساس تقوا قرار گيرد 

در ساخت و ساز همياري ) مهاجران و انصار( با اصحاب و يارانش � امبراكرمو پي
ترين  شد، مناسب قطعاً آن مكان پاك و عمل شريف كه فقط براي خدا انجام مي. نمود مي

مكان براي آغاز مواخات و برادري بود؛ چون آن مكان پاك و مشغلة شريف اقتضا 
ها و پيوندهاي  دي و دوستي نمايند و رشتهنمود كه آنها با همديگر همكاري و همدر مي

 ابتدا ميان كساني كه با او در � برادري ايماني را تقويت كنند بنابراين، پيامبر اكرم
كردند، پيمان برادري منعقد نمود؛ سپس گروهي ديگر را در خانة  ساختن مسجد كار مي

ا اينكه اين مواخات و اُنس با همديگر برادر نمود و اين گونه اين كار را تكرار نمود ت
برادري با يكديگر همة پيشگامان مهاجر و انصار را فرا گرفت و آنها حدود صد نفر 

  2.بودند كه نيمي از آنان مهاجر و نيمي ديگر انصار بودند
 پيمان برادري بستند، عبارتند برخي از نامهاي مهاجران و انصار كه در راه خدا با هم

  : از
ن زهير، عمر بن خطاب، عتبان بن مالك، ابوعبيده بن ، خارجه ب �ابوبكر صديق

جراح، سعد بن معاذ، عبدالرحمن بن عوف سعد بن ربيع، زبير بن عوام، سالمه بن 
سالمه بن وقش، طلحه بن عبيداهللا، كعب بن مالك، سعيد بن زيد، ابي بن كعب، مصعب 

 بن بشر بن وقش، بن عمير، ابوايوب خالد بن زيد، ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه، عباد
عمار بن ياسر، حذيفه بن يمان، ابوذر غفاري، منذر بن عمرو، حاطب بن ابي بلتعه، 

                                                           

 .98، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا -1
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عويم ابن ساعده، سلمان فارسي، ابودر داء، بالل موذن پيامبر و ابورويحه عبداهللا بن 
  1.عبدالرحمن الخثعمي

  
  درسها و آموختنيها

   اعتقاد مشترك، اساس ارتباط است-1
اي عقيدتي بود كه با  داد، جامعه پايه و اساس آن را اسالم تشكيل ميجامعه مدني كه 

اسالم مرتبط بود و دوستي از نظر اسالم زماني ارزش داشت كه براي كسب رضاي خدا 
ترين آن است؛ چون  و پيامبرش و براي مؤمنان بود و اين باالترين نوع ارتباط و پيشرفته

  .شود  مرتبط ميچنين امري به يگانگي عقيده و فكر و روح
ترين  دوستي نمودن براي كسب رضايت خداوند و پيامبرش و براي مؤمنان از مهم

آثار و پيامدهاي هجرت است و قرآن كريم مسلمانها را بر اين مفاهيم واال تربيت 
نمود و خداوند متعال بيان نموده است كه پسر نوح گرچه از خاندان نبوت بود، اما  مي

ت و به خدا كفر ورزيد و از پيامبر خدا پيروي نكرد، از خانوادة وقتي ازحق فاصله گرف
  : فرمايد متعال مينوح شمرده نشد؛ چنانكه خداوند 

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ  ÉÉ ÉÉëëëë nn nn==== öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏ8888 uu uu !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉëëëë ÎÎ ÎÎ==== øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏîîîî uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% uu uuρρρρ 

ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ôô ôôNNNN uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ dd dd““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ èè èègggg øø øø:::: $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ #### YY YY‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ 

ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍ____ öö öö//// $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ss ss3333 ôô ôômmmm rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ pp pptttt øø øø:::: $$   )45 - 44 ،هود(   � ####$$
پسرم از خاندان من ! نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت پرودرگارا«

. ران و دادگرترين دادگراني راست است و تو داورترين داواست و وعدة تو
عمل ناشايست ) داراي(پسرت از خاندان تو نيست؛ چرا كه او ! اي نوح: فرمود
من تو را نصيحت . بنابراين، آنچه را از آن آگاه نيستي، از من مخواه. است
  ».كنم كه از نادانان نباشي مي
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 مؤمنان منحصر نموده است تا آنها فقط با اسالم، دوستي و برادري را فقط در ميان
  : فرمايد  دوستي نمايند؛ چنانكه مييكديگر

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? �   )10 ،حجرات(  
 صلح و صفا برقرار كنيد قطعاً مؤمنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود«

  ».و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
اسالم دوستي ميان مؤمنان و كافران از قبيل مشركان و يهوديان و نصارا را قطع نموده 
است؛ حتي اگر اينها پدران يا برادران يا فرزندان مسلمانان باشند و هر مؤمني كه با 

نمايد، قرآن او را ستمگر دانسته است؛ پس دوستي و  ي ميچنين كساني محبت و دوست
  : گناهان استترين  ابراز محبت با كافران از بزرگ

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−FFFF ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####θθθθ ™™ ™™6666 yy yyssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### tt tt���� øø øø���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )23 ،توبه(   � ####$$
  : فرمايد و مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? ““““ ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ùù ùù==== èè èè???? 

ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ       ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ...�   )3 – 1 ،ممتحنه(  
براي جهاد در راه امن و كسب خشنودي من ) از ديار خود(اي مؤمنان اگر «

مگيريد كه به آنان از روي ) خود(بيرون آمديد، دشمنان خودتان را دوستان 
اند  كه به شما رسيده، كفر ورزيدهحقي ) دين(حال آنكه به . دوستي پيام بفرستيد

آوريد،  و شما را براي آنكه به خداوند، پروردگارتان، ايمان مي) خدا(و رسول 
  ».كنند آواره مي
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هاي گذشته به صورت كلي مؤمنان را از دوستي با كافران  پس وقتي خداوند در آيه
اب و يا دوستي هاي زيادي نيز مؤمنان را از اطاعت از اهل كت دارد در آيه برحذر مي

  1.كند دارد و نهي مي كردن با آنها يا گرايش به سوي آنها برحذر مي
  : فرمايد ميخداوند 

�  ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� ss ss???? yy yy7777ΨΨΨΨ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uuKKKK øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) 

““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### 33 33 ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####       $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AA$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �   )120 ،بقره(  
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اينكه از آئين آنها «

ها و آرزوهاي  بگو تنها هدايت الهي، هدايت است و اگر از خواسته. پيروي كني
اي، هيچ سرپرست و ياوري  عد از آنها كه علم و آگاهي يافتهايشان پيروي كني، ب

  ».از جانب خدا براي تو نخواهد بود
  : فرمايد و خداوند مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ‡‡‡‡ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ èè èèδδδδ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 

88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �   )101 – 100 ،آل عمران(  
ايد، اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده  اي كساني كه ايمان آورده«

گردانند و  پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز ميشده است، 
شود  چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده مي

گمان به راه  و پيغمبر او درميان شما است و هر كس به خدا تمسك جويد، بي
  ».رهنمود شده است) رستگاري(راست و درست 

  : ايدفرم و خداوند مي

                                                           

 .417، احزمي جزولي، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? yy yyŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uuKKKK øø øø9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ¢¢ ¢¢ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )51مائده، (   � ####$$
 ايشان برخي دوست برخي ان و مسيحيان را به دوستي نگيريدياي مؤمنان، يهود«

گمان از زمرة ايشان به شمار  هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد، بي. ديگرند
هدايت ) به سوي ايمان(رود و شكي نيست كه خداوند افراد ستمگر را  مي
  ».كند نمي
دهد،  طب قرار مياين خطاب، جماعت مسلمان در مدينه را مخا«: گويد سيد قطب مي

اي از زمين باشد تا روز قيامت مخاطب اين فرياد  اما هر گروه مسلماني كه در هر گوشه
است و مؤمنان در آن وقت به خاطر اين مناسبت مخاطب اين ندا قرار گرفتند كه برخي 
از مؤمنان در مدينه به طور كامل و قاطع از برخي اهل كتاب، به ويژه يهود، جدا نشده 

و قطع رابطه نكرده بودند و روابط دوستي و پيمان و روابط اقتصادي و تعامل و بودند 
روابط همسايگي ميان آنها و اهل كتاب برقرار بود و همة اينها با توجه به وضعيت 
تاريخي و اجتماعي در مدينه قبل از اسالم بين عربهاي اهل مدينه به خصوص يهوديان 

داد تا نقش خود را در توطئه كردن براي   فرصت ميو اين وضعيت به آنان... طبيعي بود 
  از بسياريه براي آن برنامه چيده بودند و اين دين و پيروان آن با انواع مكرهايي ك

نصوص قرآني پرده برداشت، بازي كنند و قرآن نازل شد تا آگاهي الزم را به مسلمان در 
ه جديدش را در واقعيت زندگي شود تا برنام اش وارد آن مي معركه و نبردي كه با عقيده

اجرا نمايد، بدهد و تا در ضمير و وجدان مسلمان آن جدايي كامل ميان او و ميان هر 
گيرد، پديد  كس كه به جماعت مسلمان منتسب نيست و زير پرچم ويژة آن قرار نمي

  .آورد
برد؛ بلكه اين صفت هميشگي مسلمان  اين جدايي، گذشت اخالقي را از بين نمي

اي كه در قلب مسلمان جز براي خدا  برد، منظور آن دوستي  دوستي را از بين مياست و
گردد و آگاهي و جدايي كه در هر زمين و در هر نسلي  و پيامبرش و مؤمنان ايجاد نمي

برخي دوستان برخي ديگراند و اين حقيقتي است كه با زمان . شود از آن بازداشته نمي
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توانند دوستان  و آنها هرگز نمي... آورد  زها سر بر ميارتباطي ندارد؛ چون از طبيعت چي
پذير نيست  گروه مسلمان باشند و در هيچ سرزمين و در هيچ تاريخي چنين امري امكان

و براي يكبار حتي ... نمايند  و گذشت قرنها مصداق اين گفتار راستين را ترسيم مي... 
چه قرآن كريم بيان نموده و اين قاعده مختل نشده است و در اين زمين چيزي جز آن

و انتخاب ... نه يك رخداد جدا و تنها . صفت هميشگي را ذكر كرده، اتفاق نيفتاده است

öö �... جمله اسميه به اين صورت كه  ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 برخي دوستان برخي « � 44

 صفت فقط يك تعبير نيست؛ بلكه انتخاب مقصود و هدفي است تا بر...  »ديگراند
  1.هميشگي و اصيل آنان داللت نمايد

و خداوند مؤمنان را از اينكه منافقان را به دوستي بگيرند، نهي نموده است؛ چراكه 
خداوند .  از دين خداستبارزترين صفت منافقان، دوستي نمودن با كفار و تنفر

  : فرمايد مي

� ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 
$$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �  )139 – 138 ،نساء(  

اين منافقان كساني هستند كه . به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند«
گيرند، آيا عزت را در پيش   مؤمنان به سرپرستي و دوستي ميكافران را به جاي

  ».جويند؟ چرا كه عزت و شوكت جملگي از آن خدا است كافران مي
 از جمله اينكه هاي مدني انواع گوناگون اين جدايي بيان گرديده است، و در آيه
  : فرمايد خداوند مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ }} }} ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ õõ õõáááá èè èè==== øø øøññññ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã 44 44 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )73 ،توبه(   � ####$$
اي پيغمبر، با كافران و منافقان جهاد و پيكار كن و بر آن سخت بگير و «

  »!جايگاهشان دوزخ است و چه بدسرنوشت و چه زشت جايگاهي است
                                                           

 .911، ص 2، ج في ظالل القرآن -1
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 نهي كرده است؛ چنانكه تادن بر قبرهايشانو خداوند از خواندن نماز ميت آنها و ايس
  : فرمايد مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ èè èè???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||NNNN$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà)))) ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö9999 ss ss%%%% (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù �   )84 ،توبه(  
از مخوان و بر سر گورش نايست؛ چراكه هرگاه يكي از آنان مرد، اصالً بر او نم«

اند كه از دين خدا و فرمان  اند و در حالي مرده آنان به خدا و پيغمبر باور نداشته
  ».اند اهللا خارج بوده

داند كه با صفت ايمان هماهنگ است و  و خداوند آن دوستي را معتبر و ارزشمند مي
  : ي نمايندمؤمنان با چه كساني دوستهمچنين بيان نموده است كه 

� $$$$ uu uuΚΚΚΚ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )56 – 55 ،همائد(   � ####$$
تنها خدا و پيغمبر و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه «

كنند و هر كس كه خداوند و  آورند و زكات مال بدر مي نماز را به جاي مي
از زمرة بندگان خوب اهللا (پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد، 

  ».ترديد حزب اهللا پيروز است بي) است
بايست با رهبرشان   دريافته بودند كه آنها فقط مي� حاب و ياران پيامبر اكرماص

الي كلمه اهللا جهاد نمايند؛ ت نمايند و براي اعخويش را خالصدوستي بورزند و عقيدة 
پس آنها همه اين موارد را در وجود خود محقق نمودند و زندگي خود را بر اين اساس 

را نمودند؛ پس آنها دوستي خود را خالص و از آاليشها منطبق نمودند و اين موارد را اج
پاك گردانده و آن را براي خدا و پيامبرش و مؤمنان گرداندند و تاريخ آنها سرشار از 

نمايد كه آنها فهم عميقي از موضوع والء و  مواضع زيبايي است كه بر اين داللت مي
و برادران و پروردگارشان دوستي كه به آنها بخشيده شده بود تا صرف دين و عقيده 

  .اند نمايند، داشته
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اي بود كه با پذيرش اسالم،  پيمان برادري كه ميان مهاجران و انصار انجام شد، عقيده
به آن رسيده بودند؛ پس ايجاد پيمان برادري ميان دو شخص كه هر يك از آنان داراي 

ل و مردود است به اي است كه با عقيدة برادرش مخالف است، امري باط فكر يا عقيده
اي باشد كه صاحب خود را وادار نمايد تا در  خصوص اگر آن فكر و عقيده به گونه

زندگي عملي سلوك و رفتار مشخصي داشه باشد بنابراين، عقيدة اسالمي كه پيامبر 
اگر اين دين، . داد  از سوي خداوند آورده بود، ستون فقرات برادري را تشكيل مي�اكرم

داد، بدون اينكه هيچ   مصاف عبوديت، خالص براي خدا يكي قرار ميهمه مردم را در
امتيازي به جز امتياز تقوا و عمل صالح را در نظر بگيرد، پس نبايد انتظار داشت كه 

هاي مختلفي آنها  برادري و همكاري و ايثار ميان مردماني حاكم شود كه افكار و عقيده
رده و امير هوا و هوس و اميال و تكبر خود را پراكنده كرده است؛ پس هر يك از آنها ب

  1.باشد
   محبت در راه خدا اساس بنيان جامعه مدني -2

ها در بناي امت اسالم  ها و پشتوانه ترين پايه برادري براساس محبت در راه خدا از قوي
. 2رود پاشد و از بين مي است و هر گاه اين پايه سست شود، كيان امت اسالم از هم مي

 كوشيد تا مفاهيم دوستي براي خدا را در جامعة جديد مسلمان، � ، پيامبر اكرمبنابراين
كجا هستند : گويد خداوند در روز قيامت مي«: يد؛ چنانكه فرموددار نما محكم و ريشه

كردند؛ امروز آنان را زير سايه خود جاي  كساني كه به خاطر من با همديگر دوستي مي
  3».ه من وجود ندارداي جز ساي دهم؛ روزي كه سايه مي

محبت من براي كساني كه براي رضاي من با : خداوند فرموده است«: همچنين فرمود
نمايند، واجب شده است وكساني كه به خاطر من با هم پيوند  يكديگر دوستي مي

همچنين محبت من . دارند، سزاوار محبت من هستند خويشاوندي و برادري را برقرار مي

                                                           

 .156، بوطي، ص فقه السيره -1
 .129، ص 3، عرجون، ج محمد رسول اهللا -2
 .2566رة ، كتاب البر والصله، اآلداب، شمامسلم -3
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اينها بر . كنند، واجب گشته است ه من براي يكديگر خرج ميبراي كساني كه در را
  1».برند منبرهايي از نور قرار دارند كه پيامبران و صديقان و شهيدان به آنها رشك مي

، اصحاب و يارانش را بر معاني و دوستي و � پس رهنمودهاي پيامبر اكرم
 رو ثروتمند خود را از اين. نمود همبستگي و همكاري و احترام به يكديگر تشويق مي

جست و قوي نيز خود را از  دانست و حاكم بر محكوم برتري نمي باالتر از فقير نمي
داد و بدين صورت دوستي براي خدا در جامعة جديد مدينه، اثر  ضعيف باالتر قرار نمي

ابوطلحه «: گويد  روايت است كه مي� مهمي بر جاي گذاشت؛ چنانكه از انس بن مالك
بود كه » بيرحاء«ترين اموالش   در مدينه نخل بيشتري داشت و محبوبازهمه انصار

نوشيد و با  ي آن ميشد و از آب گوارا روبروي مسجد قرار داشت و پيامبر وارد آن مي
  : نزول اين آيه

�  ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �   )92 ،آل عمران(  
داريد، ببخشيد و هرچه  يابيد، مگر آنكه از آنچه دوست مي به نيكي دست نمي«

  ».را ببخشيد خدا بر آن آگاه است
لن تنالوا البر حتي «: فرمايد خداوند مي! اي پيامبر خدا: ابوطلحه برخاست و گفت

را بيشتر دوست دارم و اكنون آن را » بيرحاء«و من از همة اموالم ... » تنفقوا مما تحبون
و » .اي باشد نزد خدا نمايم؛ اميدوارم كه جزو نيكيهاي من و ذخيره براي خدا صدقه مي

:  فرمود� پيامبر اكرم. داني، انفاق كن آن را هر جا كه صالح مي:  گفت� به پيامبر اكرم
شنيدم و نظر من من آنچه را كه گفتي، : سپس فرمود! مال سودمندي! سودمنديچه مال 

اين است كه آن را براي مصرف خويشاوندان خود قرار دهي؛ پس ابوطلحه آن را ميان 
  .خويشاوندان و عموزادگان خود تقسيم كرد

  : گويد  معاني واال براي ما سخن ميعبدالرحمان بن عوف نيز از اين 
. ري بستمان براد بين من و سعد بن ربيع پي �وقتي به مدينه آمديم، پيامبر اكرم

من از همة انصار مال و دارايي بيشتري دارم و نصف آن را به تو : سعد بن ربيع گفت

                                                           

 .229، ص 5، از حديث معاذ بن جبل، ج مسند احمد -1
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دهم و  دهم و عالوه بر آن هر يك از همسرانم را كه دوست داري، آن را طالق مي مي
  .اش، با آن ازدواج كن پس از اتمام عده

ر آن تجارت و اگر بازاري هست كه د. من به مال تو نيازي ندارم: عبدالرحمن گفت
 را به من معرفي 1او بازار قينقاع. گيرد، مرا به آن راهنمائي كن داد و ستد صورت مي

سپس : گويد مي.  رفت و كشك و روغن آوردصبح فردا عبدالرحمان به بازار. نمود
ديري نپاييد كه عبدالرحمن در حالي آمد . همچنان به رفتن به بازار و تجارت ادامه داد

با چه : فرمود. بله: تاي؟ گف ازدواج كرده:  فرمود� پيامبر اكرم. عطر بودكه لباسهايش م
دادي؟ گفت به اندازه يك هسته ) مهريه(فرمود چقدر . با زني از انصار: كسي؟ گفت
  2.وليمه بده؛ حتي اگر يك گوسفند باشد:  فرمود� پيامبر اكرم. خرما از طال

ري سعد بن ربيع، از خود  در مقابل سخاوت و بزرگوا �عبدالرحمان بن عوف
عزت نفس و بزرگواري نشان داد و اين عزت نفس و بزرگواري تنها به عبدالرحمان بن 

هاي برادران  عوف اختصاص نداشت؛ بلكه بسياري از مهاجران مدت اندكي در خانه
هايي  انصار خود ماندند؛ سپس خودشان به كار و كسب پرداختند و براي خود خانه

از جمله اين افراد ابوبكر و عمر و عثمان و . خود را به عهده گرفتندخريدند و مخارج 
  . بودند� ديگران
   خيرخواهي ميان كساني كه براي خدا برادر شده بودند -3

پيامبر . مواخات و برادري اثر مهمي در ايجاد خيرخواهي مسلمانان بين يكديگر داشت
لمان به ديدار ابودرداء رفت و س.  بين سلمان و ابودرداء، پيمان برادري بست� اكرم

سلمان . ة نامناسبي داردهمسرش را در حالتي مشاهده نمود كه لباسهاي كهنه و قياف
سپس ابودرداء آمد . برادرت ابودرداء نياز به دنيا ندارد: تو را چه شده است؟ گفت: گفت

 سلمان. بخور؛ زيرا من روزه هستم: او غذايي درست كرد و به سلمان گفتو براي 
پس او غذا خورد، وقتي شب شد : گويد سلمان مي. خورم خوري من نميگفت تا تو ن
واست سپس خ. بخواب پس او خوابيد: سلمان گفت. ند شد كه نماز بخواندابودرداء بل

االن : تي كه شب به آخر رسيد، سلمان گفتبخواب وق: بلند شود و نماز بخواند گفت

                                                           

 .اي از يهود است كه بازار به آنها نسبت داده شده بود  قينقاع، قبيله-1
 .2048، كتاب البيوع، شمارة بخاري -2
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 پروردگارت بر تو حقي دارد و جان و : شو و نماز بخوان؛ سپس سلمان گفتبلند
ات بر توحقي دارد؛ پس به هر صاحب حق، حقش  وجودت بر تو حقي دارد و خانواده

  �پيامبر اكرم.  آمد و جريان را برايش بازگو كرد� ابودرداء نزد پيامبر اكرم. را بده
  1.سلمان راست گفته است: فرمود

بستند و شاهد اين مطلب اين است كه انصار با برادرانشان مهاجرين پيمان موااله 
آنان را بر خود ترجيح دادند و اين گواهي بر صدق محبت و قدرت ايمانشان است، و 

ام كه تأثير   موافقت و همراهي انصار مشاهده كردهآلي از انصار را  هاي ايده ن نمونهم
ار به انص: ( روايت شده كه گفت � شگرفي نفوس مهاجرين گذاشته است، از ابوهريره

  .) گفتند كه درختان خرما را بين ما و برادرانمان تقسيم كن� پيامبر
درختان خرما را :  گفتند�  روايت است كه انصار به پيامبر اكرم � از ابوهريره- 4

شما كار كنيد و ما : انصار گفتند.  نپذيرفت� پيامبر اكرم. ميان و ما برادران ما تقسيم كن
  2.پذيراي اين امر هستيم: گفتند. كنيم ها شريك مي  در ميوهشما را

 پيشنهاد كردند كه � اين حديث بيانگر اين مطلب است كه انصار به پيامبر اكرم
 نپذيرفت و اراده � اموالشان را ميان آنها و برادران مهاجرشان تقسيم كند، اما پيامبر اكرم

 هم حقي از نمود تا اقدامي انجام دهد كه هم با مهاجران احساس همدردي نمايد و
شما كار : گردد؛ پس انصار به مهاجران گفتندانصار با از دست رفتن اموالشان ضايع ن

آبياري و رسيدگي به درختان را انجام دهيد و ما شما را در ثمر و ميوه آن شريك 
 اين رأي را از آنجا كه نياز مهاجران را � وقتي اين را گفتند، پيامبر اكرم. كنيم مي

داشت بنابراين، آن را پذيرفت و تأييد  د و هم باري از دوش انصار برمينمو برآورده مي
  3.شنيديم و اطاعت كرديم: دكرد و همه گفتن

پرداختند و مهاجران را در ثمر و محصول  به اين ترتيب انصار به كار و تالش مي
لي شتافتند، اما كار اص نمودند و شايد هم مهاجران هنگام كار به كمك آنان مي شريك مي

دادند و مهاجران از كار انصار و مواضع واالي آنها در ايثارو  و عمده را انصار انجام مي
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ما مانند اينها كساني را سراغ نداريم كه ! اي پيامبر خدا: بخشش تشكر كردند و گفتند
اند،  دهند؛ آنان زحمت كار را از ما برداشته گيرند و پاداش بيشتر مي كار بكنند از ما مي

رود كه همة  اند تا آنجا كه بيم آن مي آسايش و محصول ما را شريك خود ساختهولي در 
نه تا زماني كه شما آنان را بستاييد و براي آنان : رسول خدا فرمود. اداش را ببرنداجر و پ
  1.)شما هم پاداش خواهيد گرفت(دعا كنيد 

 و مسلط اشارة مهاجران به اجر اخروي بيانگر تصور عميق آنها از زندگي آخرت
 خواست تا درصدد جبران �  باري پيامبر اكرم2بودن اين تصور بر انديشة آنهاست

شد، خوبيها و بزرگيهاي انصار برآيد، از اين رو اراده كرد كه درآمد بحرين را به آنان ببخ
بخشي  پذيريم كه همانند آنچه به ما مي در صورتي آن را مي: اما آنها نپذيرفتند و گفتند

  3.نصار ما نيز از آن برخوردار گردندبرادران ا
اين پيمان برادري اهداف خود را محقق نمود كه يكي از جمله اهداف آن از بين 
بردن وحشت غربت مهاجران بود؛ چراكه آنان به خاطر جدايي از خانواده و 
خويشاوندان خود احساس غريبي نكنند و انس بگيرند و نيز پيمان اخوت باعث شد تا 

ايت وياري يكديگر برخيزند و يكي از اهداف تأسيس دولت اين بود؛ چراكه آنها به حم
تواند شكل بگيرد مگر اينكه براساس و پايه وحدت ملت و انسجام آن  هيچ دولتي نمي

استوار باشد و وحدت و همبستگي بدون عامل برادري و محبت دو جانبه تحقق 
غير از پيوند دوستي و برادري پس اگر علّت اصلي اتحاد هر گروهي عاملي . يابد نمي

حقيقي باشد، ممكن نيست كه براساس اصل و مبدائي مشترك متحد شوند و زماني 
  4.دولت شكل خواهد گرفت كه اتحاد حقيقي بين امت برقرار گردد

   ارث بردن به سبب برادري-5
ا اين تاريخ بشر، رخدادي همه جانبه و يكپارچه مانند حادثه استقبال انصار از مهاجران ب

محبت و با اين بخشش سخاوتمندانه و با اين مشاركت فعال و با اين پيشي گرفتن از 
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بنابراين، برادري در . يكديگر در جاي دادن وبرداشت مشكالت، به خود نديده است
 به وقوع پيوست و ارزش و مبدأ و اصلي تاريخي كه پيامبر  �زندگي عملي اصحاب

ط يك شعار نبود كه تنها بر زبانها جاري شود؛ بلكه  ميان آنان ايجاد نمود، فق� اكرم
حقيقتي عملي بود كه با واقعيت زندگي و با تمامي روابط موجود ميان انصار و مهاجران 

 مسئوليتي واقعي براساس اين پيمان برادري ايجاد كرد و اين � درآميخت و پيامبر اكرم
د تا جايي كه خداوند براساس مسئوليت را آنها به بهترين وجه ممكن به انجام رساندن

همين اخوت قانون ارث را به جاي خويشاوندان، بين آنان ايجاد نمود و اين از 
  .خواست اخوت اسالمي به عنوان يك حقيقت تجلي يابد حكمتهاي تشريع بود كه مي

حكمت و فلسفه اين امر اين بود كه عالوه بر اين مسئله به اين موضوع آگاهي يابند 
 دوستي موجود ميان مسلمانان فقط يك شعار و حرف نيست؛ بلكه حقيقتي كه برادري و

هاي نظام  ترين پايه است زنده كه داراي نتايج اجتماعي محسوسي است كه اين نتايج مهم
شود، اما حكمت نسخ شدن ارث ازيكديگر براساس اخوت  عدالت اجتماعي شمرده مي

يد، براساس برادري اسالمي بود؛ زيرا اين است كه نظام موروثي كه بعد از آن حاكم گرد
برند و دوران اول  دو نفر كه داراي دو دين مختلف هستند، از همديگر ارث نمي

هجرت، انصار و مهاجران را در برابر مسئوليت خاصي از تعاون و همياري و مهرورزي 
 برادران قرار داد؛ چراكه مهاجران، خانه وخانواده و اموالشان را ترك كرده بودند و مهمان

 ميان مهاجران و انصار پيمان برادري � انصار خود در مدينه بودند بنابراين، پيامبر اكرم
و اخوت ايجاد كرد تا اين مسئوليت را تحقق بخشد و از مقتضيات مسئوليت مذكور اين 

تر وداراي اثر بيشتري باشد، اما با استقرار  بود كه اين برادري از برادري نسبي قوي
ر مدينه و قدرت وگسترش اسالم، روح اسالمي تنها اصلي بود كه جامعه مهاجران د

  1.كرد جديد مدينه را به هم نزديك مي
از اين رو وقتي مهاجران با فضا و محيط مدينه خوي گرفتند و راههاي درآمد و به 
دست آوردن روزي را در آنجا شناختند و غنيمتهاي زيادي در جنگ بدر به دست 

نمود، موضوع ارث بردن از يكديگر به وضع طبيعي  ان را برآورده ميآوردند كه نيازش
سابق كه هماهنگ با فطرت بشري است؛ يعني، براساس خويشاوندي نسبي برگشت و 
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؛ چنانكه خداوند متعال باطل گرديد) مهاجران و انصار(ارث بردن ميان دو برادر مسلمان 
  : فرمايد مي
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>> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �   )75 ،انفال(  
اند و با  اند و مهاجرت كرده ايمان آورده) نزول اين آيات(و كساني كه پس از «

اند، آنان از زمرة شما هستند و كساني كه با يكديگر  شما جهاد نموده
گمان  بي. خويشاوندند، برخي براي برخي ديگر سزاوارترند در كتاب خدا

  ».خداوند آگاه از هر چيزي است
بدين صورت اين آيه، ارث بردن از يكديگر را به سبب عقد اخوت و برادري 

 خيرخواهي ميان كساني كه پيمان اخوت بسته البته برادري و. 1اسالمي منسوخ كرد
را  چنانكه دانشمند امت، ابن عباس، اين مطلب 2بودند، همچنان به حال خود باقي ماند

  :در ذيل اين آيه بيان كرده است
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#### ´´ ´´‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© �   )33 ،نساء(  
وارثاني تعيين كرديم تا از ميراث پدر و مادر و ) از مردان و زنان(براي هر يك «

ايد، بهرة ايشان را  نزديكان برخوردار شوند و به كساني كه با آنان پيمان بسته
  ».داوند به هر چيزي حاضر و ناظر بوده استگمان خ بي. بدهيد
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ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& � يعني مهاجران كه به مدينه آمدند و با انصار پيمان برادري بستند 
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 �: ه نازل شد و ميان آنان قانون ارث حاكم بود، اما وقتي اين آي ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::???? ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �1ايد، حق آن   يعني با كساني كه عقد برادري بسته
  .برادري را به وسيلة ياري كردن و خيرخواهي و وصيت در حق آنان، به جاي آوريد

   ارزشهاي انساني و مبادي نمونه-6
جران و انصار وجود داشت، ارزشهاي انساني و از خالل روابط محكمي كه ميان مها

اي نداشت، اما  اي آن زمان سابقه اي پديد آمد كه در جامعة قبيله اجتماعي و مبادي نمونه
بعد از آن، اين خصلتها مربوط به جوامع پيشرفته و متمدن شد كه در مقدمة اين ارزشها، 

مهاجران .  كسب روزي را نام برداي براي توان ارزش كار شرافتمندانه به عنوان وسيله مي
در ابتداي كار، ميزباني برادران انصار خود را پذيرفتند، اما ديري نگذشت كه به دنبال 
منبع درآمد براي خود برآمدند و نخواستند با پيوند برادري با انصار باري بر دوش آنان 

ها از از اين رو برخي به تجارت و برخي به كشاورزي مشغول شدند و آن. باشند
دهد كه  بردند؛ زيرا عزت و غيرت ايماني مؤمن به او اجازه نمي سختيهاي كار لذت مي

خواهد كه بخشنده باشد تا گيرنده؛  وظايف او را ديگران انجام دهند؛ بلكه ايمان از او مي
را از دستي كه پايين است و از ديگران چيزي را ) بخشنده(چراكه خداوند دست باال 

آنها براساس تعاليم اسالم به اين نتيجه رسيده بودند كه . رار داده استطلبد، بهتر ق مي
كار كردن عبادت است و اين امري است كه نظامهاي معاصر براي برطرف نمودن 

اند و در پرتو  نيازهاي مادي و معنوي انسان در پرتو مفاهيم اسالمي از آن كوتاهي نموده
كه برادري و كار و تالش، دو سنگ اساسي در توانيم ادعا نماييم  اين مفهوم اسالمي مي

شود كه  هاي تأسيس تمدن اسالمي شمرده مي بناي جامعة مدينه بود و بعد از آن پايه
ريزي  اصول آن در مدينه بعد از برپايي اولين دولت در اسالم به رهبري پيامبر خدا پي

  2.گسترانيدگرديد؛ سپس اين دولت رشد كرد تا اينكه درختش بر تمام جهان سايه 
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  اي  از بين بردن تفاوتهاي اقليمي و قبيله-7
اي در جوامع جاهلي كار آساني  از بين بردن تفاوتها و نابرابريهاي جغرافيايي و قبيله

نيست؛ زيرا نژادپرستي و تعصب پايه و اساس تمامي امور آنان بود، ولي انعقاد پيوند 
فاوتها به صورت واقعي و برخاسته از برادري به هدف از بين بردن اين وجه تمايزها و ت

  .قلب محيط جاهلي انجام شد
يكي از بيماريها در جهت متحد نمودن مسلمانان معاصر، مسلط بودن روحيه 

پرستي ونژادپرستي در وجود بعضي از داعيان است و اين بيماري آنها را از رسيدن  وطن
كند؛ بلكه آنها را   ميدارد و نه تنها صفوف امت اسالم را تضعيف به قدرت باز مي

سازد و هر گروه به جاي پرداختن به اهداف بزرگ، به خود مشغول  پراكنده و متفرق مي
پرستي  شود و برخي از حركتهاي اسالمي به بيماري تعصب اقليمي و شخصي و وطن مي

  1.اند حتي در سطح شهر و روستاي كوچك گرفتار شده
 است كه در وجود برخي از افراد نهفته بايد گفت كه اين تعصب زاييده بيماريهايي

است و علّت اصلي آن دوري از كالم خدا و سنت سرور پيامبران است؛ پس آنها 
اند بنابراين، اختالف و تنفر از يكديگر در ميان آنها  براساس قرآن و سنت، تربيت نيافته

اجران و انصار مسلمانان امروزي نيز به برادري و مواخاتي كه ميان مه. شود زياد ديده مي
برقرار شد، نياز شديدي دارند؛ چون امكان ندارد دوباره زندگي اسالمي قوي و 
نيرومندي سامان داده شود، مگر اينكه جوامع اسالمي، متخلق به اين اخالق واال باشند و 

فداييهاي بزرگ برسند، اما مظاهر پوچ برادري كه فقط  تا به اين سطح ايماني و اين جان
  .ترين فايده و اثري نخواهد داشت ت كوچكبا زبان اس

انسان مسلمان وقتي احساس كند كه برادراني دارد كه او را دوست دارند و او نيز 
آنها را دوست دارد و آنها را ياري خواهد كرد و آنها اورا ياري خواهند كرد به خصوص 

ساس نه تنها اش بر او تنگ گردد، اين اح در بحرانها و وقتي كه زمين با وجود فراخي
برد؛ بلكه موجب باال بردن قدرت و توانايي ذاتي او نيز  روحيه معنوي او را باال مي

اما فقدان . نمايد بخشد و همت و ارادة او را محكم مي گردد و به حركت او قوت مي مي
گردد و مسلمن را گرفتار چنان  اي باعث تضعيف صفوف مسلمانان مي چنين برادري

                                                           

 .286، ص 2، ج التربية القياديه -1
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نمايد در برابر دشمناني كه كامالً دشمني او را در دل دارند  ساس ميكند كه اح يأسي مي
تواند در مقابل اين همه فشار  اند، تنهاست؛ پس چگونه مي و از هر سو او را احاطه كرده

  1.روحي و معنوي ومادي مقاومت نمايد
تاريخ، جهاد جامعه مسلمان با دشمنانش را بعد از آنكه وحدت اجتماعي تحقق يافته 

گيري بود كه دشمنان  د، ثبت كرده است و جامعة اسالمي هنوز در مرحلة رشد وشكلبو
هاي شوم خود بتوانند آتش فتنه را ميان صفوف  تالشهاي زيادي كردند تا با اين نقشه

جامعه اسالمي برافروزند تا اين گونه آنان را متفرق كنند و وحدت و انسجام آنان را از 
اي نداشت؛ چراكه اين  ي تباهكارانه جز زيان و ناكامي، نتيجههم بپاشند، اما اين تالشها

ترفندها با مقاومت جامعه به هم پيوستة مسلمان، روبرو گرديد و در برابر آن از بين 
رفت و اين جامعه بر اساس قدرتي كه از تركيب اجتماعي جامعه واحدي كه عناصر  مي

هاي آن از هم  پذيرفتند و حلقه ياي به هم پيوسته بودند كه جدايي را نم آن به گونه
  2.شد، تشكيل شده بود شد و گرههاي آن به راحتي باز نمي گسسته نمي

   مواخات عامل اصلي قدرت يافتن معنوي مسلمانان-8
از عوامل قدرت معنوي، فعاليت براي تربيت افراد براساس اسلوب و شيوة تربيت الهي 

 و چنگ زدن به اصول وحدت و و ساختن رهبر رباني و مبارز با اسباب تفرقه
وحدت عقيده؛ : اند از ترين اصول وحدت و يكپارچگي عبارت  كه مهم3يكپارچگي است

انتساب صادقانه به اسالم؛ تالش و انديشيدن براي يافتن حق و محقق نمودن اخوت و 
  .برادري واقعي ميان مسلمانان

مايد، تحقق ن يقيناً اصل بزرگي كه وحدت و قدرت و همبستگي را محقق مي
  .بخشيدن اخوت اسالمي ميان اقشار مختلف اسالم است

اي الهي است كه خداوند به بندگان مخلص و برگزيده و پرهيزگار كه  برادري هديه
  : فرمايد دارد؛ چنانكه مي رزاني ميبخشد و ا دوستان و لشكريان او هستند، مي

                                                           

 .101 – 100، محمد عبده، ص الطريق الي المدينه -1
 .152، ص 3 عرجون، ج ،محمد رسول اهللا -2
 .253، صالبي، ص فقه التمكين في القرآن الكريم -3
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îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �   )63 ،انفال(  
اوهمان كسي است . هند تو را فريب دهند، خدا براي تو كافي استو اگر بخوا« 

كه تو را با ياري خود توسط مؤمنان تقويت و پشتيباني كرد و در ميان آنان الفت 
توانستي ميان  كردي نمي اگر همة آنچه در زمين است، صرف مي. ايجاد كرد

الفت انداخت؛ دلهايشان انس و الفت برقرار سازي، ولي خداوند ميانشان انس و 
  ».چراكه او عزيز و حكيم است

نمايد كه در برابر هر كسي  قدرت ايماني احساس عميقي در ضمير مسلمان ايجاد مي
سازد،  دهد و مرتبط مي كه عقيدة توحيد و برنامة جاودان اسالم، ما را با او پيوند مي

نمايد و  ساس ميعاطفه اي صادقانه و محبت و دوستي و احترام و اعتماد متقابلي را اح
آنچه را اين احساس به دنبال دارد و مستلزم آن است، ايثار و مهرباني و گذشت وتسامح 

هد بود؛ چنانكه خداوند باشد و اين اخوت، مالزم با ايمان خوا و همكاري و همياري مي
  : فرمايد مي

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ yy yyzzzz rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq öö öö���� èè èè???? �   )10 ،حجرات(  
قطعاً مؤمنان برادران همديگرند؛ پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد «

  ».و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
يخته كند كه اين برادري با قلبش آم شيريني و حالوت ايمان را كسي احساس مي

سه چيز در وجود هر كس باشند، شيريني ايمان را «: چناكه پيامبرخدا فرمودشود؛ 
تر داشته باشد؛  اينكه خدا و پيامبرش را از همه كس و همه چيز دوست: چشيدخواهد 
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دوم اينكه شخص را فقط براي خدا دوست بدارد و سوم اينكه همان طور كه براي او 
  1». به كفر را همانند آن ناگوار بداندناگوار است كه در آتش انداخته شود، بازگشت

  : راي ما ترسيم نموده و فرموده استقرآن كريم تصويري زيبا از اصحاب پيامبر را ب
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محمد فرستادة خدا است و كساني كه با او هستند، در برابر كافران تند و «

 حال ركوع و ايشان را در. سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
. طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي. بيني سجود مي

اين توصيف آنان در . نشانة ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري 

ها را نيرو داده و سخت نموده و بر هاي خود را بيرون زده و آن هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به شگفت  هاي خويش راست ايستاده باشد به گونه ساقه
خداوند به كساني از ايشان كه . آورد تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند مي

ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند، آمرزش و پاداش بزرگي را وعده 
  ».دهد مي
دارد كه خداوند آنها را اكرام  ا ارائة اين تصوير اين موضوع را بيان ميقرآن كريم ب

 �: ه استنمود !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ((  بر كافران سخت و با يكديگر � ))
آنان با كافران سرسخت هستند؛ حتي اگر كافران پدران و خويشاوندان و » اند مهربان

اند و اين برادري از آنجا كه در راه حق است   ما با همديگر مهربانفرزندانشان باشند، ا
                                                           

 .11، ص 1، كتاب االيمان، باب حالوة االيمان، ج البخاري -1
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ترين عواملي است  بنابراين، برادري ديني است؛ چون برادري براي رضاي الهي از مهم
آيد،  كه در پايداري و استقامت در برابر ويرانگرترين مصيبتهايي كه بر مسلمانها فرود مي

ان طور كه فهميدن ودرك متبادل برادري در راه هم. نمايد سهمي مهم و عمده ايفا مي
نمايد و از  تر و قدرتشان را بيشتر مي خدا از اسبابي است كه صفوف مسلمانان را فشرده

  1.عوامل سربلندي و قدرت آنهاست
   فضايل انصار-9
خدا و پيامبرش آنان را به اين دليل انصار ناميدند كه بر :  ناميدن آنها به اين اسم–الف 
  2.م بيعت كردند و مؤمنان راجاي دادند ودين خدا و پيامبرش را ياري كردنداسال

به من بگو كه شما «: روايت است كه به انس گفت) رح(ريرچنانكه از غيالن بن ج
قبالً معروف به انصار بوديد يا اينكه اين لقب را خداوند به شما داد؟ گفت خداوند ما را 

  3».انصار ناميده است
توان به فضايلي  شمارند كه از آن جمله مي  فضايل انصار زياد و بيصفتهاي نيكو و

 قرآن كريم اشاره نمود كه مخصوص افرادي از انصار است، اما فضايل عام آنها كه در
  : آمده است، عبارتند از

  : ها رامؤمنان حقيقي ناميد و فرمود خداوند آن–ب 

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ uu uuρρρρ#### uu uu 

(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ çç çç$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ρρρρ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yy)))) yy yymmmm 44 44 ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ×× ××−−−− øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... �   
  )74 ،انفال(  

اند و در راه خدا جهاد  اند و مهاجرت كرده گمان كساني كه ايمان آورده بي«
اند، حقيقتاً مؤمن و با  د و ياري كردهان اند و همچنين كساني كه پناه داده نموده

  ».ايمانند و براي آنان آمرزش و روزي شايسته است
  : اده كه از آنان خشنود و راضي است پروردگارشان به آنها مژده د–ت 

                                                           

 .296محمد عبداهللا خطيب، ص . ، دشرح رسالة التعاليم -1
 .135 – 131، عبدالرحمان البر، ص الهجرة النبوية المباركه -2
 .3776 ةاالنصار، باب مناقب االنصار، شمار، كتاب مناقب البخاري -3
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� šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 

99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// šš šš†††† ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ss ss???? 

$$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   )100 ،توبه(   � ####$$
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

خوبي پيمودند، خداوند از آنها خشنود است و ايشان گرفتند و راه ايشان را به 
هم از خدا خشنود و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير 

مانند، اين  ها جاري است و جاودانه در آن مي درختان و كاخهاي آن رودخانه
  ».است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

  : اده و فرموده استرستگاران قرار د خداوند آنان را جزو –ث 

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss???? uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ÅÅ ÅÅ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9 ،حشر(   � ####$$
آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانة خود را آماده كردند و ايمان را «
دارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(

يي كه به كنند به چيزها اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي مهاجرت كرده
دهند، هر چند كه خود  مهاجران داده شده است وايشان را بر خود ترجيح مي

كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون گردند، . سخت نيازمند باشند
  ».ايشان قطعاً رستگارند
  : اند عبارتند از ي انصار سخن گفتهاحاديثي نيز كه از شاهكارها

از . نشانة نفاق است ن است و دشمني با آنها  دوست داشتن انصار عالمت ايما–ج 
انصار را جز «: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: ت روايت است كه گف� براء بن عازب

دارد و از آنها بغض و نفرت نخواهد داشت مگر كسي كه منافق  مؤمن كسي دوست نمي
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س با آنها دارد و هر ك است؛ پس هركس آنها را دوست بدارد، خداوند او را دوست مي
  1».دارد و از او متنفر است بغض داشته باشد، خداوند او را دوست نمي

آورد كه خداوند او را   هر كس آنها را دوست بدارد اين سعادت را به دست مي–خ 
شود كه  دارد و هركس آنها را دوست نداشته باشد، اين شقاوت بهرة او مي دوست مي

 �  روايت است كه پيامبر اكرم �بوهريرهاز ا. خداوند او را دوست نخواهد داشت
دارد و هر كس با انصار  هر كس انصار را دوست بدارد، خداوند او را دوست مي«: فرمود

  2».دارد بغض و كينه داشته باشد، خداوند او را ناپسند مي
عفت و صبر دو اخالق خوب و شايسته : واهي به پاكدامني و بردباري آنها گ–د 

كنند كه داراي اين   نژاد و كمال جوانمردي كسي داللت ميهستند كه بر اصالت
 در حق انصار گواهي داد كه داراي اين دو � خصلتهاي شايسته باشد و پيامبر اكرم

) رض( چنانكه از عايشه3!چه شهادت بزرگي و چه شاهد بزرگواري. خصلت هستند
اري اقامت كند، زني كه در ميان خانة دو انص«:  فرمود� روايت است كه پيامبر اكرم

  4».گويا ميان دو پدر اقامت نموده است) فرمود(رسد، يا  هيچ آسيبي به او نمي
 روايت است كه رسول از ابوهريره:  در انتساب به انصارمبر اكرم عالقمندي پيا– ر

اي بشوند، من همان دره انصار را در پيش  اگر انصار وارد وادي و دره«: خدا فرمود
  5».بود، من فردي از انصار بودم جرت نميخواهم گرفت و اگر ه

شكي نيست كه : انصارهاي   براي خانواده�  دعاي آمرزش توسط پيامبر اكرم– ز
پس انصار با كسب اين فضيلت، .  مستجاب و پذيرفته شده است� دعاي پيامبر اكرم

ر با«:  فرمود� از زيد بن ارقم روايت است كه پيامبر اكرم. هدايت و رستگار گرديدند
  6».خدايا، انصار و فرزندان انصار و فرزندان و فرزندان انصار و زنان انصار را بيامرز

                                                           

 .3783 ة، مناقب االنصار، شماربخاري -1
 . اسناد جيد39، ص 10، هيثمي، ج مجمع الزوائد – 501، ص 2 رواه احمد، ج -2
 .142، ص الهجرة النبوية المباركه -3
 .83، ص 4، ج الحاكم – 40، ص 10، ج مجمع الزوائد – 257، ص 6 رواه احمد، ج -4
 .3779، شماره 112، ص 6، مناقب االنصار، ج بخاري -5
 .4906ه منافقين، شماره ر همان، كتاب التفسير، سو-6



746 الگوي هدايت

انصار : دن با انصار و ناراحت نكردن آنها نسبت به نيكي كر�  توصية پيامبر اكرم– و
جهاد بزرگي در راه حق كردند و كار بزرگي در نشر دين و دفاع از آن انجام دادند كه 

 ثروتمندي، آنها را از خروج در راه خدا باز نداشت وخداوند اين هيچ گاه تنگدستي و
  : ود ثبت نموده و فرموده استعمل با ارزش آنها را در كالم خ

� ‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 šš ššUUUU$$$$ ¨¨ ¨¨???? ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 àà àà����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 99 99,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

zz zz>>>>$$$$ ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )117 ،توبه(   � ‘‘‘‘§§
خداوند توبه پيغمبر و توبه مهاجران و انصار را پذيرفت؛ مهاجران و انصاري كه «

اي از آنان  در روزگار سختي از پيغمبر پيروي كردند، بعد از آنكه دلهاي دسته
نده بود كه منحرف شود، باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت؛ چراكه او اندكي ما

  ».بسيار رئوف و مهربان است
 توصيه نمود كه با افراد نيكوكار انصار به نيكي رفتار شود � از اين رو پيامبر اكرم

 از ترسانيدن و پريشان ساختن انصار بر � واز بدكار آنها گذشت شود و پيامبر اكرم
  1.و توصيه نمود كه با آنها به خوبي رفتار شودحذر داشت 
انصار گنجينة من و رازداران من :  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم �از انس

 پس خوبي نيكوكار آنها را بپذيريد و 2شوند شوند و انصار كم مي هستند؛ مردم زياد مي
  3.از بدكار آنها گذشت كنيد

                                                           

 .150، ص الهجرة النبويه المباركه -1
هاي عرب و عجم در اسالم  شود و اين اشاره به داخل شدن قبيله يعني انصار كم مي«: گويد   ابن حجر مي-2

كنند، در مورد هر يك   هستند؛ پس هر چند فرض شود كه انصار زاد و ولد مياست و آنها چندين برابر انصار
شود؛ پس آنها هميشه نسبت به ديگران كم هستند و احتمال دارد كه پيامبر  ها نيز چنين فرض مي از ديگر قبيله

كه از نسل  آگاهي يافته بود كه آنها به طور مطلق كم خواهند شد؛ پس اين خبر را دارد؛ چون افرادي � اكرم
باشند و  باشند، چند برابر افرادي هستند كه از نسل اوس و خزرج مي طالب هستند و موجود مي علي بن ابي

 .122، ص 7، ج فتح الباري... رسد و علي هذا القياس  نسب آنها واقعاً به آنها مي
 .3801 ة، كتاب مناقب االنصار، شماربخاري -3
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را ميان خود انصار او .  هجرت نمود� ر اكرمو نيز از او روايت شده است كه پيامب
وست، من شما را سوگند به كسي كه جان محمد در دست ا«: جاي دادند؛ پس فرمود
   :دوست دارم و فرمود

اند بنابراين، بر شما الزم است تا وظيفة خويش را به   انصار وظيفة خود را انجام داده
  2».يد و از بدكار آنها گذشت نماييد؛ پس با نيكوكار آنها نيكي كن1آنان ادا نماييد

الي منبر در حق  شنيده است كه با� و از ابي قتاده روايت است كه از پيامبر خدا
پس هر كس حاكم انصار شد، بايد به نيكوكار آنها نيكي كند و از بدكار «: گفت انصار مي

  3».آنها گذشت نمايد و هر كس آنها را پريشان بسازد، مرا پريشان ساخته است
  

                                                           

 را جاي بدهند و ياريش �  نمودند، آنها بيعت كردند كه پيامبر اكرم� ر اكرم اشاره به بيعتي است كه با پيامب-1
 .122، ص 7، ج فتح الباري. بكنند تا وارد بهشت گردند، بنابراين، اين عمل را انجام دادند

 .187، ص 3، ج مسند امام احمد -2
 .151، ص الهجرة النبوية المباركه -3



 



 

  

  

  

  

  

  فصل سوم
  

  نامه يا قرارداد صلح پيمان

  
 روابط ميان ساكنان مدينه را سامان داد و در اين مورد قراردادي نوشت كه � پيامبر اكرم

اند و اين كتاب يا عهدنامه داراي بندهاي مختلفي بود كه  منابع تاريخي، آن را ذكر كرده
 منابع قديمي، كتاب يا صحيفه كرد و در حقوق و وظايف تمامي ساكنان را تعيين مي

گويند؛ چنانكه دكتر ضياء العمري  ناميده شده است و منابع جديد، آن را قانون نامه مي
: نامه پرداخته و گفته است ت پيمان به بررسي راههاي رواي النبويه الصحيحهةالسيردر 
نامه  انو بيان نموده كه اسلوب پيم» .1رسد با مجموع طرق به پاية احاديث صحيح مي«

اند كه در عصر  نصوص آن از كلمات و تعبيرهايي تشكيل شده. گواه بر اصالت آن است
اند تا جايي   شناخته شده بود و بعد از آن، كمتر مورد استعمال قرار گرفته� پيامبر اكرم

نگري ندارند، امري مبهم و دشوار  كه براي كساني كه در بررسي آن دوران، تعمق و ژرف
نامه نصوص و عباراتي نيست كه فرد يا گروهي را ستايش  ر اين پيمانگشته است و د

توان  نمايد يا مورد انتقاد قرار دهد و يا فردي را ستايش يا مذمت نمايد بنابراين، مي
  2.اي خود ساخته و دروغين نيست نامه گفت كه اين پيمان

اي پيامبر ه نامه نامه و اسلوب سپس تشابه و همگوني زيادي كه بين شيوة پيمان
  .دهد  وجود دارد، بيشتر آن را مورد اعتماد قرار مي�اكرم

                                                           

 .275، ص 1، ج السيرة النبوية الصحيحه -1
 .5 – 4، صالح علي، ص تنظيمات الرسول االداريه في المدينه -2
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  . بين مهاجران و انصار و يهوديان نوشت� اي كه پيامبر اكرم نامه پيماناولين 
  : نامه متن پيمان

اي است از سوي محمد، پيامبر خدا، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش  نامه  اين پيمان- 1
 همراه كس ديگري كه از آنان پيروي كرده و به آنان پيوسته ويثرب و هر ) ساكنان(و 

  : آنان به جهاد پرداخته است
  .اند  مؤمنان امت واحده و جدا از ديگر مردمان- 2
هاي خود بدان عمل   مهاجران قريش بر همان عرفي كه قبالً در پرداخت ديه- 3
  .اند، باقي خواهند ماند كرده مي
دار  هاي خود را عهده عرف و رويه قبلي خود، ديه بني عوف نيز براساس همان - 4

خواهند شد و هر طايفه از ايشان، اسيرانش را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان آزاد 
  .كند مي
هاي خود را  نيز براساس عرف و رويه قبلي خود ديه) بني خزرج( بني حارث - 5
  .پردازد ه خوبي مياي، فديه آزادي اسيران خود را ب پردازد و هر طايفه مي
دار خواهند  هاي خود را عهده  بني ساعده بر همان عرف و رويه قبلي خود ديه- 6

  .بود و فديه آزادي اسيران خود را به نيكي و به خوبي در ميان مؤمنان خواهند پرداخت
هاي خود را خواهند پرداخت و   بني جشم بر همان عرف و روية قبلي خود ديه- 7

  .پردازد آزادي اسيران خود را به خوبي مياي فديه  هر طايفه
هاي خود را خواهند پرداخت   بني نجار نيز بر همان عرف و شيوة قبلي خود، ديه- 8

  .و هر طايفه فديه آزادي اسيران خود را به نيكي و به خوبي خواهند پرداخت
هاي خود را خواهند پرداخت و   بني عمرو بن عوف بر همان شيوه قبلي خود ديه- 9
اي فديه آزادي اسيرش را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان خواهند   طايفههر

  .پرداخت
هاي خود را خواهند داد و   بني النبيت نيز بر همان عرف و رويه قبلي خود، ديه-10

  .اي فدية اسير را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان خواهد پرداخت هر طايفه
هاي خود را خواهند پرداخت وهر  ة قبلي خود ديه بني اوس بر عرف و روي-11
  .اي فدية اسيرش را به خوبي و به سهام برابر ميان مؤمنان خواهد پرداخت طايفه
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گذارند مگر آنكه به  اي را در ميان خود وا نمي  مؤمنان هيچ بدهكار و درمانده-12
  .ندكن نيكي در هر مورد از جمله پرداخت فديه و اداي ديه او را ياري مي

 مؤمنان پرهيزگار بر عليه كسي كه سركشي كند يا براي ستم يا گناه يا تجاوز و -13
فسادي در ميان مؤمنان تالش و دسيسه كند با يكديگر متحد و منسجم هستند؛ هر چند 

  .وي پسر يكي از خود آنان باشد
رساند و هيچ   هيچ فرد مؤمني، مؤمن ديگري را به قصاص كافري به قتل نمي-14

  .دهد فري را عليه مسلماني ياري نميكا
ترين  الهي، براي همه يكسان است و پايين) و پيمان اعطاي امن( حق دادن ذمه -15

تواند به هر كس كه بخواهد امان دهد و مؤمنان  فرد مسلمان از جانب همه آنان مي
  .دوستان يكديگرند، نه دوستان ديگران

ز ياري و همدردي ما برخوردار خواهد  از يهوديان هر كس از ما پيروي كند، ا-16
  .بود و نبايد به آنان ستم شود يا كساني عليه آنان همدست شوند

 صلح مؤمنان يكي است، هيچ فرد مؤمني در جنگ در راه خدا جداي از ديگران -17
  .كند، مگر آنكه به تساوي و عدالت ميان مسلمانان باشد مصالحه نمي

مايد، طوايف ديگر پشت سر آنها و كمك آنها  هر كس با ما، در جنگ شركت ن-18
  .خواهد بود

 مؤمنان وابسته به يكديگر ودر مقابل خوني كه از هر يك از آنان در راه خدا -19
  .ريخته شود، مدافع يكديگراند

اند و هيچ فرد مشركي  ترين راه قرار گرفته  مؤمنان پرهيزگار بر بهترين و شايسته-20
  .شيان را امان دهد يا مانع از دسترسي فرد مؤمني به آن گرددتواند مال يا جان قري نمي

گناهي او ثابت گردد، در مقابل آن،  گناه به قتل برساند و بي  هر كس مؤمني را بي-21
قصاص خواهد شد مگر اينكه ولي مقتول به پذيرفتن ديه رضايت دهد و براي مؤمنان 

  . نيست جز آنكه عليه او قيام كنندشايسته نيست كه از او حمايت كنند و براي آنان روا
نامه به رسميت شناخته شده است، براي هيچ مؤمني   براساس آنچه در پيمان-22

گري را ياري كند يا پناه دهد و هر كس چنين كرد لعنت و خشم  جايز نيست كه فتنه
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اي از او  خدا بر او خواهد بود و در روز قيامت هيچ عذر و بهانه و عوض و فديه
  .ه نخواهد شدپذيرفت
 هرگاه شما در چيزي اختالف نظر پيدا كرديد، مرجع حل آن خدا و محمد -23
  .است
پيمان  باشند، با مسلمانان هم) با ديگران( يهوديان تا زماني كه مؤمنان در جنگ -24

  .خواهند بود
عوف امتي از مؤمنان هستند، آنها به دين خودشان و مسلمانان به   يهوديان بني-25
دشان اعم از خودشان يا بردگانشان، مگر آن كسي كه ستم و گناه پيشه كند كه دين خو

  .چنين كسي تنها خود و خاندانش را به هالكت خواهد افكند
  .عوف برخوردارند، برخوردار خواهند بود  يهوديان بني نجار از آنچه بني-26
  .واهند بودعوف برخوردار خ  يهوديان بني حارث از وضعيتي مانند يهوديان بني-27
  . يهوديان بني ساعده از وضعيتي مشابه يهوديان بني عوف برخوردار خواهند بود-28
  .عوف هستند  يهوديان بني جشم نيز مانند يهوديان بني-29
 يهوديان بني اوس از آنچه يهوديان بني عوف برخوردارند، برخوردار خواهند -30
  .بود

عوف برخوردار خواهند بود،  وديان بني يهوديان بني ثعلبه از وضعيتي مشابه يه-31
مگر آن كسي كه دست به گناه و ستم بزند كه چنين كسي تنها خود و خاندانش را به 

  .هالكت خواهد افكند
  .هاي ثعلبه است، همانند خود بني ثعلبه خواهد بود  جفنه كه يكي از تيره-32
  .وردار خواهند بود يهوديان بني شطيبه از وضعيتي مشابه يهوديان بني عوف برخ-33
  . ارزش بردگان ثعلبه مانند خود ثعلبه خواهند بود-34
  .هاي يهوديان نيز حكم آنان را خواهند داشت تيرهقبايل  -35
  .رود  هيچ يك از يهوديان بدون اجازه محمد بيرون نمي-36
دار  دار خواهند بود و مسلمانان عهده هاي مربوط به خود را عهده   يهود هزينه-37
  .رج خود خواهند بودمخا
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پيمانان بايد همديگر را عليه هر كس كه به جنگ آنان بپردازند، ياري دهند و بايد  هم
  .خيرخواه يكديگر باشند و به يكديگر نيكوكاري كنند و گناه روا ندارند

  .پيمان كسي بر عهدة او نيست و ستمديده در هر حالي بايد ياري شود  گناه هم-38
پيمان  باشند با مسلمان هم) با ديگران(ني كه مؤمنان در جنگ  يهوديان تا زما-39
  .هستند
 طرفهاي اين پيمان بايد حرمت يثرب را رعايت كنند و هرگونه جنگ در آن -40

  .ممنوع است
 هركس از پيمان جوار و پناهندگي كسي برخوردار است، همانند آن شخص -41

  .اردحق آسيب رساندن و رفتار ناشايست با ديگران را ند
 هرگاه در مين طرفهاي اين پيمان، مشاجره، اختالف و نزاعي روي دهد كه -42

  .نگران كننده باشد، مرجع حل اختالف، خدا و رسول وي خواهند بود
 هركس به يثرب حمله كند، طرفهاي پيمان بايد يكديگر را در مقابل او ياري -43
  .كنند

اگر آنان مسلمانان را به . لح كنند هرگاه به مصالحه و آشتي فراخوانده شدند، ص-44
چنين چيزي فرا خوانند، چنين حقي را بر مؤمنان خواهند داشت؛ مگر در مورد آن كسي 

  .كه به خاطر دين با مسلمانان بجنگد
دار  اند، عهده  هر گروهي سهم خود را از سويي كه مورد حمله قرار گرفته-45
  .شوند مي

ن آنها از همانند آنچه در اين پيمان براي  يهوديان اوس اعم از خود و بردگا-46
  .ديگر يهوديان ذكر شده است، برخوردار خواهند بود

نامه هيچ گاه مانع مجازات و مواخذه فرد ستمگر و خطاكار نخواهد   اين پيمان-47
بود؛ هركس از شهر بيرون رود و هر كس در مدينه بماند، در امان خواهد بود؛ مگر آن 

 مرتكب شود و خدا و پيامبرش پناهگاه كسي هستند كه نيكي و كسي كه ستم و گناهي
  1.تقوا را رعايت بكند

  
                                                           

 .47 – 41، ص مجموعة الوثائق السياسيه -1
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  نامه درسها و عبرتهاي پندآموز اين پيمان: دوم
   تعيين چارچوب معني امت -1
اي را در برداشت كه بسياري از قوانين دولتهاي كنوني را نيز  نامه مبادي عام و كلي پيمان

اين مبادي، تعيين چارچوب مفهوم امت قرار داشت؛ پس شود و در پيشاپيش  شامل مي
امت، در پيمان نامه همه مسلمانان اعم از مهاجران وانصار و هر كس كه از آنها پيروي 

شود و همه اينها يك  نمايد و به آنها بپيوندد و در كنار آنها به جهاد بپردازد را شامل مي
ي جزيره عربي موضوعي تازه بود  و اين موضوع در تاريخ سياس1شوند امت محسوب مي

 قومش را از شعار � كه تا قبل از آن چنين موضوعي وجود نداشت؛ زيرا پيامبر اكرم
قبيله و پيروي از آن برحذر نمود و به شعار امت درآورد كه اين مليت جديد هر كسي 

است نامه ذكر شده   پيمان21چنانكه در بند . گرفت را كه دين جديد را بپذيرد، در برمي
  : ن مطلب را ذكر كرده و فرموده استكه آنها يك امت هستند و قرآن كريم نيز اي

� ¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççFFFF ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù � )92 ،انبياء(  
  :  امت را بيان نموده و فرموده استروي و اعتدال اين همچنين خداوند ميانه
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ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر بر  رو كرده گمان شما را ملتي ميانه و بي«

اي، قبله ننموده بوديم؛ مگر اينكه   بودهاي را كه بر آن شما گواه باشد و ما قبله
هاي خود  نمايد و چه كسي بر پاشنه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي

بس بزرگ و دشوار است؛ مگر بر كساني كه ) تغيير قبله(چرخد و اگرچه  مي
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گمان  گرداند؛ بي خدا ايشان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمي
  ».مردم بس رئوف و مهربان استخدا نسبت به 

و خداوند متعال توضيح داده است كه اين امت، امتي متعادل است و در مقابل 
گر را ندارد؛ بلكه امر به معروف و نهي از  قضاياي زمان خود، موضع تماشاچي و نظاره

خداوند متعال . 1دارد خواند و از زشتيها برحذر مي كند يعني به خوبيها فرا مي منكر مي
  : فرمايد مي

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )110 ،ل عمرانآ( � ####$$
ايد؛  بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده) اي پيروان محمد(شما «

نمائيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب  امر به معروف و نهي از منكر مي
اند؛ ولي اكثرشان  بعضي از آنان مؤمن. ايمان بياورند، براي آنها بهتر خواهد بود

  ».باشند فاسق مي
مختلف و نژادهاي گوناگون و قبايل بر مسلمانان ) امت( نام و اين مشخصه اين

اين امت از آنجا كه براساس عقيده و نه بر اساس روابط . مهاجران و انصار اطالق گرديد
دهد بنابراين، از همديگر دفاع خواهند  اي، پيكرة واحدي را تشكيل مي خوني و عشيره

اي واحد خواهند  گرفت؛ انديشه، احساس و قبلهكرد؛ حق مظلوم را از ظالم خواهند 
نامه  داشت و فقط در مقابل شريعت خداوندي تسليم خواهند شد و يكي از اهداف پيمان

نيز اين بود كه جايگاه مسلمانان را به عنوان ملتي برگزيده و مقتدر كه مستقل عمل 
 آنها نيز از كنند و پيرو يهود و نصارا نيستند، مستحكم نمايد؛ چنانكه قبلة مي
 تغيير يافت و آنها در نماز بعد از آنكه شانزده يا  الحرامالمقدس به سوي بيت اهللا بيت

خواندند، رو به كعبه نمودند؛ همچنين پيامبر  هفده ماه به سوي بيت المقدس نماز مي
داد  كرد و براي آنها توضيح مي  پيروانش را از ديگران در امور زيادي متمايز مي� اكرم
منظور وي مخالفت با يهوديان است؛ از آن جمله اينكه يهوديان با موزه نماز كه 
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 دستور داد كه صحابه با كفش و موزه نماز بخوانند و � خواندند، اما پيامبر اكرم مي
 دستور داد كه مسلمانان موهاي � كردند، اما پيامبر اكرم يهوديان موي سفيد را رنگ نمي

  .گ نمايندرن» حنا«سفيد سر خود را با 
 نيز روز عاشورا را روزه گرفت؛ � گرفتند، پيامبر اكرم يهوديان، عاشورا را روزه مي

سپس در آخرين روزهاي زندگي تصميم گرفت تا براي مخالفت با يهوديان، عالوه بر 
  1.عاشورا روز تاسوعا را هم روزه بگيرد

نبايد مسلمانان همچنين آن حضرت براي مسلمانان قانوني وضع نمود كه براساس آن 
هركس خود را مشابه و همانند قومي بكند، از «: ران مشابهت اختيار بكنند و فرمودبا ديگ

و » .خود را مشابه يهوديان نكنيد«: همچنين فرمود» .2شود همان قوم محسوب مي
باشند كه مسلمانان بايد از ديگران جدا و مشخص  احاديث زيادي بيانگر اين مطلب مي

و شكي نيست كه تشبه و تقليد از ديگران با افتخار به هويت خود و برتر و برتر باشند 
  .باشد دانستن خود متضاد مي

كند؛ پس كيان  اما اين فرق و برتر دانستن مانعي ميان مسلمانان و ديگران ايجاد نمي
اي دارد و هر كس هر وقت بخواهد،  جماعت اسالمي آغوش گشاده و قابل توسعه

  3.ونددتواند به آن بپي مي
نامه، يهوديان را بخشي از شهروندان دولت اسالمي و عناصري از آن  همچنين پيمان

از يهوديان هركس از ما پيروي كند از : نامه گفته شد ين، در پيمانبنابرا. شمرده است
ياري و همدردي ما برخوردار خواهد بود و نبايد به آنها ستم شود، يا كساني عليه آنان 

  )16بند . (همدست شود
ده شد كه در آن تصريح و بعد از آن بيشتر توضيح دا) 25(سپس اين حكم در بند 

و بدين وسيله اسالم آن » ...عوف امتي از مؤمنان هستند  يهوديان بني«: شده است كه
كنند، شهروند خود شمرده است و تا  دسته از اهل كتابي كه در كنار مسلمانان زندگي مي

هاي خود پايبند باشند، آنان را امتي از مؤمنان دانسته  يفهوقتي كه به مسئوليتها و وظ
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نامه سبب محروميت از  است؛ پس اختالف و تفاوت دين، براساس مفاد و احكام پيمان
  1.شود حقوق شهروندي نمي

   خدا و پيامبرش باالترين مرجع هستند -2
 دانست و � نامه حق، قضاوت در تمامي امور مدينه را از آن خدا و پيامبرش پيمان

هرگاه شما در «: بيان نمود كه در آن آمده است) 23(مرجع حل اختالف را در بند 
چيزي اختالف كرديد، براي حل آن اختالف بايد به خدا و محمد مراجعه نمود و 
حكمت آن، تأكيد بر سلطه و قدرت باالي ديني است كه بر مدينه حكمفرما بود و پيامبر 

  2».نستدا  را رئيس حكومت مي� اكرم
گانه يعني مقننه؛ قضائيه و مجريه را مشخص كرده  پس پيمان نامه منبع قواي سه

خواست اوامر و دستورهاي خدا را از  است كه خدا و پيامبر وي هستند و پيامبر مي
  .طريق دولت جديد خود اجرا نمايد

م تحقق حاكميت خدا بر زندگي مردم، يعني نهايت بندگي و عبادت را براي خدا انجا
گردد؛ چنانكه  شود ودين برپا نمي دادن و بدون تحقق حاكميت خدا، توحيدمحقق نمي

  : دفرماي خداوند متعال مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) [[ [[ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  
  )40 – 37 ،يوسف(  

پرستيد، چيزي جز اسمهائي نيست كه شما و  اين معبودهايي كه غير از خدا مي«
آنها ) خدا ناميدن(ي خداوند حجت و برهاني برا. ايد پدرانتان آنها را خدا ناميده

خدا دستور داده است كه . فرمانروايي از آن خدا است و بس. نازل نكرده است
  ».دانند  جز او را نپرستيد، اين است دين راست و ثابت، ولي بيشتر مردم نمي
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حكم و فرمان حق در ربوبيت و عقايد و عبادات و معامالت، فقط از خداي «يعني 
نمايد و هيچ  هر كس از پيامبرانش كه برگزيند، وحي مييگانه است و او اين را به 

انساني با فكر و خواسته و با عقل و استدالل و اجتهاد و درست پنداشتن چيزي با 
تواند حكم كند؛ پس اين قاعده اساس دين خداست كه از طريق همه  ديدگاه خود نمي

  1».آن تأثيري نداردپيامبران اعالم شده است و اختالف و تفاوت زمانها و مكانها در 
هدف از نزول قرآن كريم اين بود تا عبوديت و حاكميت را فقط براي خدا محقق 

  : فرمايد خداوند متعال مينمايد؛ 

� !$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 � )3 – 2 ،زمر(  
اب را كه در برگيرندة حق و حقيقت است، بر تو فرو ما اين كت) اي پيغمبر(«

! هان. ايم خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خالص گردان فرستاده
كساني كه جز خدا دوستان . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس

كنيم؛ مگر   ما آنان را پرستش نمي)مي گويند(گيرند، و ياوران ديگري را بر مي
خداوند روز قيامت ميان ايشان . ن خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانندبدا

دربارة چيزي كه در آن اختالف دارند، داوري خواهد كرد؛ خداوند دروغگوي 
  ».كند كفر پيشه را هدايت و رهنمود نمي

  : فرمايد و خداوند متعال مي

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz �   )105 ،نساء(  
ايم تا ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما كتاب به حق بر تو نازل كرده«

  ».داده است، داوري كني و مدافع خائنان مباش
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باشد، تطبيق و  زول قرآن ميپس همانطور كه محقق ساختن بندگي خدا، هدف ن
اجراي حاكميت نيز از اهداف اين برنامة الهي است و همان طور كه عبادت براساس 

گيرد، همچنين شايسته نيست كه حكمي برخالف شريعت و قانوني كه  وحي انجام مي
  1.نازل شده است، صادر شود

 و بندگي؛ محقق ساختن حاكميت، يعني تمكين و فراهم نمودن زمينه براي عبوديت
  .اند هدفي كه انسان و جن براي آن آفريده شده

  : فرمايد خداوند متعال مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### }} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 �   )56 ،ذاريات(  
  ».ام  و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريدهمن جنها«

ساكنان مدينه از جمله نامه به وجود قدرت قضايي اعلي كه  يهوديان در اين پيمان
  )42بند شماره . (يهوديان به آن مراجعه خواهند كرد، اقرار كردند

البته يهوديان به مراجعه نمودن به قضاوت اسالمي تنها زماني پايبند بود كه ميان آنان 
  .آمد و مسلمانان اختالفي به وجود مي
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و ) شود كشته مي(بر آنان مقرر داشتيم كه انسان در برابر انسان ) تورات(و در «

و گوش ) شود قطع مي(و بيني در برابر بيني ) شود كور مي(چشم در برابر چشم 
و سائر ) شود كشيده مي(و دندان در برابر دندان ) شود بريده مي(در برابر گوش 

 كار باعث بخشش او جراحتها، قصاص دارد و اگر كسي آن را ببخشد، اين
مثال او اگردد و كسي كه بدانچه خداوند نازل كرده است، حكم نكند، او و مي

  ».روند ستمگر به شمار مي
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 آن را بيان داشته است، هرگاه در ميان طرفهاي اين 42نامه كه مادة  و با اين پيمان
ختالف، پيمان مشاجره، اختالف و نزاعي روي دهد كه نگران كننده باشد، مرجع حل ا

 داراي سلطه و قدرت قضايي و � بدين وسيله پيامبر اكرم. خدا و محمدخواهند بود
كردند و رسماً رئيس دولت  گرديد كه همه بايد به او مراجعه مي مركزي بزرگي مي
 رياست قواي سه گانه را به عنوان پيامبر خدا كه مكلف به � گرديد و پيامبر اكرم

م خدا بود، به عهده گرفت و قدرت اجرايي را به رساندن شريعت خدا و تفسير كال
آن حضرت رياست دولت را . عنوان پيامبر و حاكم و رئيس دولت به دست گرفت

براساس نصوص پيمان نامه و به اتفاق گروههاي مختلف موجود در مدينه به عهده 
  1.داشت
   قلمرو دولت-3
بايد حرمت يثرب را رعايت طرفهاي اين پيمان «:  پيمان نامه آمده است كه40 مادة در

نمايند و هرگونه جنگ در آن ممنوع است و بايد از قطع درختان و شكار پرندگان آن 
جلوگيري شود؛ پس وقتي در مورد درختان و پرندگان چنين دستوري صادر گرديد؛ 

خالصه اينكه در اين . جانها و مالها به طريق اولي محفوظ و محترم خواهند بود
هاي دولت تعيين گرديد كه آنها يك امت هستند و قلمرو آنها مدينه  نهنامه، نشا پيمان

كنند و ايشان طبق آنچه خدا  است و رئيس دولتشان محمد است كه به او مراجعه مي
  .نمايد نازل نموده است، حكم مي

قلمرو دولت اسالمي از مدينه آغاز گرديد و از آنجا نيز گسترش يافت بنابراين، بايد 
شد كه آشفتگيها و هرج ومرج به آن راه نداشته باشد و صلح و امنيت  ميمرزي تعيين 

 اصحاب و ياران خويش را مأمور  �بنابراين، پيامبر اكرم. در آنجا فراگير و حاكم گردد
نمود تا حدود و ثغور و مرزهاي مدينه را مشخص نمايند و بدين صورت حدود مدينه 

شمال جبل ثور و از ناحيه جنوب، جبل از شرق و غرب دو منطقه سنگالخ و از طرف 
  .نمير تعيين گرديد

مدينه پايتخت و قلمرو اصلي اسالم قرار گرفت، اما با گسترش فتوحات و وارد شدن 
ملتها در اسالم، دايرة قلمرو اسالم به تدريج گسترش يافت و مساحت وسيعي را از 
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عي از غرب آسيا و اقيانوس اطلس و مناطقي از غرب اروپا و جنوب آن و مناطق وسي
جنوب آن تا بخش عظيمي از چين و روسيه شرقي و تمام شمال آفريقا و مركز آن را فرا 

  1.گرفت
تا عصر حاضر نيز دامنة قلمرو دولت اسالمي باز است وبه مرزهاي جغرافياي و 

گردد و مدينه همچنان پايتخت اسالم است و حكومت اسالمي  سياسي محدود نمي
؛ چنانكه خداوند متعال تا اينكه همة كره زمين را فرا گيردگسترش خواهد يافت 

  : فرمايد مي
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گمان خدا  از خدا ياري جوئيد و شكيبايي كنيد؛ بي: فتموسي به قوم خود گ«
كند كه خود بخواهد و سرانجام از  زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي

  ».آن پرهيزگاران است
گردد و براي هيچ  امت نيز مفهوم گسترده و وسيع دارد كه تمامي گروهها را شامل مي

د تا از اين طريق جوامع انساني دين الهي را كس مانعي براي وارد شدن به آن وجود ندار
دولت اسالمي نيز رسالتي جهاني دارد و هر فردي از . بپذيرند و به آن گرايش پيدا نمايند
اي دارد و قلمرو اين دولت فراگير، توسط جهاد توسعه  فرزندان سرزمين الهي در آن بهره

  2.يابد مي
   آزاديها و حقوق انسان-4
هاي آن و تعيين   در ترتيب ماده� ي بر نبوغ و مهارت پيامبر اكرمنامه به روشن پيمان

نامه، مرتبط،  ها و بندهاي پيمان ماده. نمايد روابط طرفهاي پيمان با يكديگر، داللت مي
جامع و مانع بودند و صالحيت بهبود بخشيدن به اوضاع مدينه در آن وقت را داشتند و 

 و مساوات كامل بين انسانها را محقق در ميان آن بندهايي است كه عدالت مطلق
نمايد و حاوي اين موضوع است كه انسانها به هر رنگ و زبان و ديني كه باشند،  مي
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 استاد محمد سليم العوا .1بايست از تمامي حقوق انساني و آزادي برخوردار باشند مي
ي مختلف نامه درج شده بود، اغلب در نظامها مبادي و اصولي كه در پيمان«: گويد مي

شود و مردم بعد از قرنها به اهميت اولين عهدنامة  حكومتي تا به امروز به آن عمل مي
اند و در قوانين مدني از آن استفاده   تدوين نموده است، پي برده� سياسي كه پيامبراكرم

  2.كنند مي
نامه اين بود كه آزادي عقيده؛ عبادت و حق امنيت، محفوظ و  يكي از مفاد پيمان

م خواهند بود؛ پس آزادي ديني تضمين شده است و مسلمانان به دين خود و محتر
  : فرمايد ؛ خداوند مييهوديان به دين خودشان عمل خواهند نمود
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اجبار و اكراهي در قبول دين نيست؛ چراكه هدايت و كمال از گمراهي و ضالل «

مشخص شده است بنابراين، كسي كه از طاغوت نافرماني كند و به خدا ايمان 
ويز درآويخته است كه اصالً گسستن ندارد و خداوند ترين دستا بياورد، به محكم
  ».شنوا و دانا است
نامه اين بود كه به كساني كه با اين اصل مخالفت نمايند يا  يكي ديگر از مفاد پيمان

اين قاعده را بشكنند، هشدار داده بود كه آنان را مجرم خواهند شناخت؛ همچنين 
م و محقق نمودن اصل برابري تأكيد كرده نامه بر محقق ساختن عدالت ميان مرد پيمان
  .است

بنابراين، بر دولت اسالمي الزم بود كه ميان مردم عدالت ايجاد كند و زمينه و راه حق 
ترين راه ممكن بدون تحمل رنج و  خواهي و حق طلبي انسانها را فراهم نمايد تا به آسان

  3.اي، به حق خود نائل آيند مشقتي و يا صرف هرگونه هزينه
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اسالم، حاكمان را موظف ساخته است كه بين مردم بدون اينكه براي آنان رنگ و 
زبان و وطن و اوضاع اجتماعي اهميتي داشته باشد، به عدالت رفتار نمايند؛ پس اسالم 

كند و در اين داوري  نمايد و به حق حكم مي بين دو طرف براساس عدالت رفتار مي
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال ميدصاحب حق و يا نژاد ودين اهميتي ندار
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اي مؤمنان بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي «
دادگري كنيد كه . دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد

ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر آن . تر است دادگري به پرهيزگاري نزديك
  ».دهيد ه انجام ميچيزي است ك

يعني كينه و دشمني با قومي نبايد شما را وادار نمايد تا بر آنها ستم روا داريد و 
پروا رفتار نماييد و به آنها  همچنين دوستي قومي نبايد شما را وادار كند تا با آنان بي

  1.گرايش يابيد
  :  در ذيل اين آيهيداالعلي مودواستاد ابو
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و آن گونه كه به تو ) آئين واحد الهي دعوت كن(تو نيز مردمان را به سوي آن «

فرمان داده شده است، ايستادگي كن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي 
ن دارم و به مكن و بگو من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد، ايما

من دستور داده شده است كه در ميان شما دادگري كنم، لذا خدا، پروردگار ما و 
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ميان ما و . اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است. پروردگار شما است
اي نيست؛ خداوند ما را جمع خواهد كرد و بازگشت به  شما خصومت و مجادله

  ».سوي اوست
أمور به انصاف و عدالت هستم نه دشمني؛ پس من اين گونه يعني م«: گويد چنين مي

نيستم كه براي كسي تعصب ورزم يا بر ضد كسي تعصب داشته باشم و ارتباط من كه 
پس من ياور هر . باشد با همه يكسان و برابر خواهد بود براساس عدالت و انصاف مي

 حق بر ضد او آن كسي هستم كه حق به جانب او باشد و طرف مقابل كسي هستم كه
باشد ودر دين من هيچ فردي، هر كس كه باشد، داراي امتيازاتي نيست و حقوق 
خويشاوندان من از كساني كه فاميل من نيستند، بيشتر نيست و بزرگان قوم، نزد من 

ترها از آن برخوردار نباشند و شرافتمندان و افراد عادي نزد  امتيازاتي ندارند كه كوچك
س حق براي همه حق و گناه و جنايت نيز براي همه گناه و جنايت من برابر هستند؛ پ

حرام براي همه حرام و حالل براي همه حالل است و فرض نيز . گردد محسوب مي
  1.حتي خودم از تبعيت و فرمانبري قانون الهي مستثني نيستم. براي همه فرض است

ني با ويژگيهايي كه تربيت جامعه مسلمان و آماده كردن آن براي رهبري جامعه انسا
برنامه تربيتي آن در بردارد، به قانون عدالت اهميت خاصي قائل است و بر اين است تا 
عدالت ميان افراد، گروهها، امتها و ملتها برپا شود؛ زيرا اگر تمامي افراد جامعه احساس 

  :مايدفر خداوند متعال مي. اهد بودعدالت نمايند، اين امر پشتيباني قوي براي رهبري خو
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ايد، دادگري پيشه سازيد و در اقامة عدل و انصاف  اي كساني كه ايمان آورده«

بكوشيد و به خاطر خدا شهادت دهيد؛ هرچند كه شهادتتان به زيان خودتان يا 
شود،  اگر كسي كه به زيان او شهادت داده مي. ان باشدپدر ومادر و خويشاوند
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دارا يا نادار باشد خداوند از هر دوي آنان بهتر است؛ پس از هوا و هوس پيروي 
گرديد و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن  نكنيد كه منحرف مي

  ».كنيد، آگاه است روي بگردانيد، خداوند از آنچه مي
نمايد تا  ه صراحت، رهبر جامعة مسلمان را موظف و مكلف مياين نص قرآني ب
ترين صورت و وضعيت، محقق نمايند؛ پس عدالت امري است كه او  عدالت را به كامل

بايست آن را در بين تمامي گروهها اعم از خويشاوندان يا بيگانگان به طور مساوي  مي
همه افراد و گروههاي جامعه » واكون«: فرمايد  اين دستور خداوندي كه ميبرقرار نمايد و

گرداند كه خود به عدالت پايبند  مسلمان را در هر جاي زمين خدا كه باشند، موظف مي
باشند و ديگران را بر اجراي آن ملزم كنند و براي اقامة برنامة عدالت در زندگي به پا 

خاستن براي با صيغة مبالغه، اشاره به بر» قوامين«خيزند و آماده شوند؛ چنانكه كلمة 
باشد كه بايد با تمام  هاي عدالت است كه اين كار وظيفة جامعه مسلمان مي برپايي نشانه

هاي عدالت اجتماعي به پا  قدرت و توان مادي و روحي و با جديت، براي تحكيم پايه
  .خيزد

نمايد و فقط  قرآن، قانون اساسي جامعة مسلمان است كه در آن به عدالت تشويق مي
داند؛ بلكه قرآن به درون و ضمير انسانها  ا در دامنة زندگي منحصر نمياين امر ر

گويد كه نبايد در اقامة عدالت در برابر عاطفه و احساس، تسليم  پردازد و به او مي مي
شود و نه از ثروت كسي ونه از فقر كسي متاثر بشود و قرآن به هيچ وجه براي جامعة 

 ثروتمند چون ثروت دارد به اجرا درنياورد و يا پسندد كه عدالت را در حق مسلمان نمي
   ....بر فقير ستم بشود و 

هاي نفس تن در دهد و در  همچنين از ديدگاه قرآن اينكه جامعة مسلمان به خواسته
برابر احساسات و عواطف تسليم شود، امري ناپسند است؛ چراكه در اين صورت آنان 

  .ندتاب گردند و از حق روي مي ازعدالت دور مي
ترين صورت ترسيم گرديده  اي ديگر نيز تصوير اقامه عدالت به كامل همچنين در آيه
يگانه نمايد كه در موازين عدالت، بايد دوست و دشمن؛ خويشاوند و ب  است و تأكيد مي

  : فرمايد برابر باشند؛ پس مي
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اي مؤمنان، بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري «
دادگري .  دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيدگواهي

تر است؛ ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر  كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديك
  ».دهيد آن چيزي است كه انجام مي

عدالت را طبيعت و سرشت مردمان ) باشيد(» كونوا«پس شيوة خطاب در اينجا 
عدالتي كه رهبري جامعة انساني مشروط به اجراي آن . دهد جامعة مسلمان قرار مي

اند تا در  است؛ چراكه اين جامعه بزرگ مسلمان است كه پرچم عدالت را برعهده گرفته
، اما نوع دستور، در دوآيه با هم فرق دارند؛ فرقي كه مواضع و 1زندگي مردم اجرا نمايند

لي از اصول رسالت جاودان و جاهاي مختلف عدالت را با شمردن آن به عنوان اص
گيرد، جمع نموده است؛ پس در آية  آخرين رسالت كه تمامي امور زندگي را فرا مي

$$$$ �جامعه مسلمان را با بيان بهترين صفت آن مورد خطاب قرار داده است؛  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu � تا به عدالت برخيزد، گرچه در اجراي عدالت انگيزه دوستي و 
يشاوندي را زير پا بگذارد و در آيه دوم جامعه را با عنوان و نشانه بزرگ آن، كه خو

ايمان است، مورد خطاب قرار داده است تا به اجراي عدالت برخيزد، گرچه اجراي 
توزانه زير پا گذاشته  عدالت باعث شود تا همة عواطف و احساسات دشمني و كينه

راهنمايي : كنند كه عبارت است از  تأكيد ميا و نهايتاً هر دو آيه يك مطلب ر2شوند
  .كردن جامعة مسلمان به صورت قاطع وجدي براي اجراي عدالت

يحي آمده است كه برخي نامه، نصوص صر در مورد اصل برابري و مساوات در پيمان
  : عبارتند از
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ترين فرد مسلمان  اين حق براي همه يكسان است؛ حتي پايين: حق اعطاي امان نامه
واند به هر كس كه بخواهد، امان دهد؛ مؤمنان فقط دوستان و حاميان يكديگرند نه ت مي

  .ديگران و اينكه آنان در گرفتاريها و مشكالت يار و ياور يكديگر باشند
اصل مساوات و برابري يكي ازمبادي كلي و عمومي است كه اسالم آن را تثبيت و 

تار جامعه اسالمي نقش مهمي دارد؛ برقرار نمود و از مبادي و اصولي است كه در ساخ
هايي كه در قرآن  حتي قوانين عصر حاضر نيز بر آن تأكيد كرده است و از جمله آيه

  : باشد  مورد آمده است، اين آيه ميكريم در اين
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  )13 ،حجرات(  

ايم وشما را تيره تيره و قبيله  اي مردمان، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريده«
ترين شما نزد خدا،  گمان گرامي بي. ايم تا همديگر را بشناسيد قبيله نموده

  ». شما است، خداوند مسلماً آگاه و باخبر استترين متقي
اي مردم آگاه باشيد پروردگارتان يكي است و پدرتان نيز «:  فرمود� و پيامبر خدا

عرب بر عجم فضيلتي ندارد و عجم بر عربي نيز فضيلتي ندارد و نه ! هان. يكي است
  1».سرخ بر سياه و نه سياه بر سرخ فضيلتي دارد مگر به تقوا و پرهيزگاري

ترين اصولي بود كه در گذشته موجب گرديد ملتهاي  بدون ترديد، اين اصل از مهم
اين اصل، منبعي از منابع قدرت مسلمانان : توان گفت به اسالم بگروند؛ پس ميزيادي 

  2.گرديد صدر اسالم محسوب مي
 بين تمامي مردم در همة امور زندگي) برابري كلي(البته منظور از برابري در اينجا 
دهند و آن را عدالت  خوردگان فرياد آن را سر مي نيست، آن گونه كه برخي فريب

؛ 1؛ زيرا اختالف و تفاوت استعدادها و تواناييها هدفي است از اهداف آفرينش3نامند مي
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بلكه منظور از مساوات و برابري اسالمي كه شريعت به آن فراخوانده است، مساواتي 
بايست از شرايط يكسان برخوردار باشند، اما در  ه مياست كه در آن اوضاع وشرايط هم

؛ پس مساوات يعني برابري در رفتار با مردم 2همة حاالت به طور مطلق مورد نظر نيست
و برابر بودن آنها در برابر شريعت و قضاوت و ساير احكام اسالمي وحقوق عمومي 

  3.. ..بدون در نظرگرفتن نژاد يا جنس يا رنگ و يا ثروت و مقام و 
تمامي مردم اعم از حاكم و محكوم؛ مرد و زن؛ عرب و عجم؛ سياه و سفيد از نظر 
اسالم برابر هستند و اسالم تفاوتهايي را كه به سبب جنس و رنگ و يا نسبت و طبقه و 
حكام و رعيتها وجود داشت، لغو نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست بنابراين، اولين دولت 

توان  ينمود كه م  و اجراي اين اصل، ميان مردم فعاليت و تالش مياسالمي براي تطبيق
  : آن را اين گونه خالصه كرد

اصل مساوات، امري عبادي است كه اجراكنندگان اين اصل در نزد خداوند : الف
  . گيرند پاداش مي

اي، نژادي، قومي، وطني،  لغو نمودن اعتبارات و ارزشهاي طبقاتي، عرفي، قبيله: ب
برد و قرار دادن معيار  و ساير شعارهايي كه اصل مساوات و انسانيت را از بين مياقليمي 

  .الهي براي برتري كه تقواست
رعايت كردن اصل تعادل و تساوي فرصتها؛ يعني، برخوردار شدن از فرصتها و : ج

امكانات براي تمامي قشرهاي جامعه يكسان است و هر يك از افراد جامعه به اندازة 
  .نمايد فايت و استعداد و قدرت وتوليدش از آن استفاده ميتوان و ك

نامه، لوازم قانوني و اداري افراد و دولت و رابطة بين آن دو را در برداشت و  پيمان: د
هاي زندگي را ترسيم  قرآن نيز با نزول تدريجي در طي ده سال براي مسلمانان، برنامه

هاي  احكام حالل و حرام و پايهنمود و اصول حكم و سياست و امور جامعه و  مي
كرد و  دادخواهي و قواعد عدالت و قوانين داخلي و خارجي دولت مسلمان را بيان مي

                                                                                                                                                    

 .179، ماجد الكيالني، ص فلسفه التربية االسالميه -1
 .116، محمد نورالدين، ص مبادي علم االداره -2
 .463، د صالبي، ص فقه التمكين -3
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كرد و استحكام  نمود و سنت رسول اهللا آن را پشتيباني مي  هاي آن را تثبيت مي پايه
  .داد بخشيد و آن را به طور مفصل شرح و توضيح مي مي

شود   در ترتيبات قانوني است و از معاهداتي شمرده مينامه، حامل اصول كلي پيمان
كه نحوة ارتباط مسلمانان را با بيگانگاني كه در كنار آنها اقامت دارند، تعيين و مشخص 

نمايد؛ چنانكه در اين عهدنامه تسامح و عدالت ومساوات تا حد زيادي رعايت شده  مي
اين اولين پيمان نامه اسالمي است و به خصوص اگر با اين نگرش به آن بينديشيم كه 

گردد كه در گذشتة نزديك و قبل از  شود و در ميان اقوامي اجرا مي  است كه ثبت مي
اند و وجود خود را جز از راه غلبه و چيرگي و مسلط  اي بوده اسالم، اسير تعصبات قبيله

مه  اين عهدنا1كردند شدن بر ديگران و خوردن حقوق ديگران و اموالشان احساس نمي
  2.نامند گردد كه امروزه آن را حقوق بشر مي شامل بسياري از مفاهيم تمدني مي

  
  يهوديان در مدينه: سوم

براي يهوديان داليل قاطع و حجتهاي روشني وجود داشت كه بر صدق حقانيت رسالت 
نمود، اما وجود اين داليل جز عناد و دشمني و استكبار و   داللت مي� پيامبر اكرم

: نت حيي بن اخطب روايت است كه گفتاز صفيه ب. چيزي در آنها نيفزودورزي  كينه
  .تر بودم؛ همچنين نزد عمويم ابوياسر من از همه فرزندان پدرم نزد وي محبوب

عمر و بن عوف   بني  به مدينه وارد شد و در قبا ميان قبيله� وقتي كه پيامبر اكرم
مويم ابوياسر بن اخطب نزد ايشان اقامت گزيد، فرداي آن روز پدرم حيي بن اخطب و ع

. حال و افتان و خيزان برگشتند بعد از غروب، خسته و بي. رفتند و تا غروب بر نگشتند
به خدا سوگند كه هيچ يك از آنها به من توجه . من همانند هميشه به سوي آنها دويدم

ن است؟ او هما: يم ابوياسر شنيدم كه به پدرم گفتاز عمو. نكرد و سخت ناراحت بودم
  پس نسبت به او چه احساسي داري؟: پدرم گفت. ه خدا سوگند، خودش بودب. گفت بله

                                                           

 .30 تا 29محمد فيض اهللا، ص . ، دي في المدينهصور و عبر من الجهاد النبو -1
 .261، جمل، ص هجرة الرسول و صحابته -2
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 بنابراين، 1.به خدا سوگند تا وقتي كه زنده هستم، دشمني او را در دل دارم: فتگ
آنان از آنجا كه دين اسالم، آئين و عقيدة يهوديان را كه براساس خود بزرگ بيني و 

دانست و آنان منافع خود را در  استوار بود، پوچ و باطل ميتحقير ديگران جز يهوديان 
ديدند؛ چراكه اسالم آمده بود و مردم را به عقيده توحيد و يگانه پرستي فرا  خطر مي

خواند، اما آنها معتقد بودند كه عزير پسر خداست؛ اسالم فرياد مساوات و برابري  مي
تي ديگر و هيچ گروهي را از گروهي ديگر داد و هيچ ملتي را از مل ميان انسانها را سر مي

دانست؛ در حالي كه از ديدگاه يهود، فقط آنان ملت برگزيدة خدا بودند و خدا  برتر نمي
دانستند و عالوه بر آن به بندهاي پيمان نامه پايبند نماندند و به  را از ديگر ملتها برتر مي

  2.نمودند و رسالت او اقدام � ترديد افكني در نبوت پيامبر اكرم
 را دچار مشكل نمايند � كردند تا پيامبر اكرم همچنين پرسشهاي زيادي را مطرح مي

 و از ديگر فعاليتها و اقدامات 3و مؤمنان را فريب دهند و امور را بر ايشان مشتبه گردانند
  : توان به امور ذيل اشاره كرد ن ميآنا

  
  ه داخلي  تالش يهوديان براي ايجاد شكاف و دو دستگي در جبه-1

وقفه و مستمر آنها براي ايجاد  هاي پليد آنها براي جنگ با اسالم، تالش بي از وسيله
شكاف و در صفوف مسلمانان و تخريب آن به وسيله قطع پيوندهاي محبت و دوستي 

هاي داخلي و شعارهاي  آنها اين كار را با برانگيختن فتنه. موجود ميان مسلمانان بود
كردند تا ميان مسلمانان كه  اي و قومي ايجاد مي ليمي و منطقهجاهلي و فريادهاي اق

شدند،  قرار مي شد، ساير عضوها بي همچون پيكر واحد، هرگاه عضوي از آن دردمند مي
اي به ذهن يكي از پيرمردان كهنسال يهوديان رسيد و  شكاف ايجاد نمايند؛ چنانكه حيله

خواست با تحريك تعصب  د و ميخواست با اين حيله، وحدت انصار را از هم بپاش
اي بين آنان اختالف ايجاد كند تا به جاهليت خود برگردند و جنگهايي كه قبالً ميان  قبيله

  : گويد د؛ چنانكه محمد بن اسحاق ميآنان رواج داشت، از سر گرفته شون

                                                           

 .519 – 518، ص 1، ابن هشام، ج السيرة النبويه -1
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شأس بن قيس پيرمردي كهنسال و كافري سرسخت بود كه به شدت با مسلمانان 
او با گذر از كنار گروهي از اصحاب پيامبر . ورزيد  آنان حسادت ميكينه داشت و به

 كه از اوس و خزرج بودند و مشاهدة اين صحنه كه آنان در يك مجلس � اكرم
گويند و اين محبت و گردهم نشستن و رابطة حسنة آنها كه  اند و با هم سخن مي نشسته

خشم او را ت ميان آنها بود، اي كه در دوران جاهلي براساس دين اسالم بعد از دشمني
نه به خدا سوگند !  اين گونه با هم متحد شوند1فرزندان قيله: برانگيخت و با خود گفت

واني بنابراين، به ج. اگر چنين شود، ما ملجأ و پناهگاهي در اين سرزمين نخواهيم داشت
از جنگ به نزد آنها برو و با آنها بنشين؛ سپس روزي : از يهوديان كه آنجا بود گفت

بعاث را و آنچه در آن روز اتفاق افتاده است بيان كن و برخي از اشعاري كه در مورد 
  .آن سروده شده است را برايشان بخوان

روز بعاث، روزي بود كه اوس و خزرج با هم جنگيده بودند و در آن روز اوس بر 
و زرج عمراشهلي بود و رئيس قبيلة خرئيس قبيلة او حضيربن سماك . خزرج پيروز شد

آن جوان همين : گويد ابن اسحاق مي. ته شده بودندبن نعمان بياضي بود كه هر دو كش
اي  كار را كرد و باعث شد كه مردم با هم سخن بگويند و از آن روز ياد نمودند، به گونه

گفت و همديگر را تهديد  كه هر يك از افراد قبيله از افتخارات قبيلة خود سخن مي
  !تر از آن قرار جنگي ديگر در ميدان مشخص گذاشتندكردند و حتي فرا

هاجران نزد آنان  رسيد، ايشان همراه چند تن از م �وقتي اين خبر به پيامبر اكرم
دهيد در حالي  اي مسلمانان، از خدا بترسيد، آيا فرياد جاهليت سر مي: رفتند و فرمودند

ه اسالم هدايت كرد و با آن كه من در ميان شما هستم و بعد از اينكه خداوند شما را ب
شما را گرامي داشت و به وسيلة آن امر جاهليت را از شما دور كرد و شما را به وسيلة 

  اسالم از كفر نجات داد و دلهايتان را به هم نزديك نمود؟
آنها بعد از آنكه متوجه اين وسوسه و شر شيطاني گرديدند، اشك از چشمان آنان 

 در حالي كه � در آغوش گرفتند؛ سپس همراه پيامبر اكرمسرازير گرديد و يكديگر را 
گوش به فرمان او بودند برگشتند و خداوند مكر دشمن خدا، شاس بن قيس، را از آنها 

  : ها نازل گرديد دور كرد و اين آيه
                                                           

 . قيله، مادر اوس و خزرج بود-1
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ر ورزيد با آنكه خدا گواه ب اي اهل كتاب، چرا نسبت به آيات خدا كفر مي«
بگو اي اهل كتاب، چرا كسي را كه ايمان آورده است از راه . اعمال شماست
خواهيد اين راه را كج نشان دهيد و حال آنكه شما  داريد و مي خدا باز مي

  ».خبر نيست كنيد بي آگاهيد و خدا از آنچه مي
و خداوند دربارة اوس بن قيظي و جبار بن صخر و ساير مسلماناني كه تحت تأثير 

  1:هاي شاس بن قيس قرار جنگ گذاشتند، اين آيه را نازل فرمود  شهاندي
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، اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده ايد اي كساني كه ايمان آورده«

گردانند و  شده است، پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي
شود  چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده مي

گمان به راه  و پيغمبر او درميان شما است و هر كس به خدا تمسك جويد، بي
  .رهنمود شده است) رستگاري(است و درست ر

ايد، آن چنان كه بايد از خدا ترسيد، بترسيد و شما  اي كساني كه ايمان آورده
ميريد مگر آنكه مسلمان باشيد و همگي به رشتة خدا چنگ زنيد و پراكنده  نمي

نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد آوريد كه بدانگاه كه براي همديگر دشمناني 
و خدا ميان دلهايتان پيوند داد، پس برادراني شديد و بر لبه گودالي از بوديد 

خداوند اين چنين برايتان آيات خود را . آتش بوديد، ولي شما را از آن رهانيد
بايد از ميان شما گروهي باشند كه . سازد، شايد كه هدايت شويد آشكار مي

يند و آنان خود دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نما
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رستگارند و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختالف ورزيدند و پس از 
  ».هاي روشن به آنان رسيد و ايشان را عذاب بزرگي است آنكه نشانه

از خالل اين داستان به فرزانگي رهبر توانمند اسالم، در خنثي نمودن توطئه و 
بريم؛ چراكه پيامبر  ن مسلمانان پي ميهاي هدفمند يهوديان جهت متفرق ساخت نقشه
 بالفاصله نزد انصار رفت و آنها را به ياد خدا انداخت و براي آنها بيان نمود كه �اكرم

شوند و نعمت اسالم و از بين رفتن  اين گونه اقدامها، از امور جاهليت محسوب مي
وب آنان از ها و پاكي قل جنگهاي خونين ميان آنان را به دليل وجود اسالم و فتنه

زنگارهاي جاهليت و الفت و مهرباني كه اسالم بين آنان ايجاد نموده بود را خاطرنشان 
 در وجود آنها روح جديدي دميد و آثار جاهليت را از � سخنان پيامبر اكرم. ساخت

هاي شيطان و مكرهاي دشمنانشان،  بين برد و آنها دريافتند كه اين عمل از وسوسه
بنابراين، اشك از چشمانشان سرازير گرديد و پشيمان شدند و يهوديان، بوده است 

  1.يكديگر را در آغوش گرفتند و محبت ايماني خود را تحكيم بخشيدند
  
   عليه ذات الهي يهوديان هجوم تبليغاتي-2

اند كه ابوبكر در محلي كه تورات تالوت  نگاران و مفسران بيان داشته بسياري از سيره
ابوبكر به آن عالم . 2ت و آنها را نزد مردي از علماي يهود ديدشد،نزد يهوديان رف مي

به خدا . واي بر تو از خدا بترس و مسلمان شو: داشت، گفتيهودي كه فنحاص نام 
داني كه محمد، پيامبر خدا و حامل حق است و شما نام او را در تورات و  سوگند تو مي

  : فنحاص به ابوبكر گفت. بيند يل ميانج
 به خدا سوگند ما به خدا نيازي نداريم؛ بلكه اوبه ما نياز دارد؛ ما به درگاه اي ابوبكر،
نياز هستيم، ولي او  پردازد؛ ما از او بي كنيم؛ بلكه او به زاري در مقابل ما مي او زاري نمي

داديم؛ او  بود، مالهاي خود را به او قرض نمي نياز مي نياز نيست و اگر از ما بي از ما بي
ابوبكر با شنيدن اراجيف وي . دهد دارد، ولي خود به ما ربا مي  ربا باز ميشما را از

                                                           

 .42 – 41، ص 4، ج التاريخ االسالمي -1
تفسير  – 585 – 583، ص 3، ج سبل الهدي و الرشاد – 559 – 558، ص 1، ابن هشام، ج السيرة النبويه -2

 .140، ص مجاهد
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سوگند به كسي كه جانم : لي محكمي به صورت فنحاص زد و گفتخشمگين شد و سي
بود،  در دست او است اگر براي رعايت پيماني كه ميان ما و شما حاكم است، نمي

ببين رفيق تو با ! اي محمد: ت رفت و گف�ا فنحاص نزد رسول خد. زدم گردنت را مي
ادار به اين كار چه چيز تو را و:  به ابوبكر گفت� من چه كار كرده است؟ پيامبر اكرم

  : كرد؟ ابوبكر گفت
او گمان : گفت. سخن بزرگي بر زبان آورده استاين دشمن خدا ! اي پيامبر خدا

چنين گفت براي وقتي او . برد كه خداوند فقير است و آنها غني و توانگر هستند مي
فنحاص اين را انكار كرد و . اش زدم رضاي خدا از سخن او خشمگين شدم و بر چهره

اي نازل  ام وخداوند در مورد آنچه فنحاص گفته بود، آيه گفت من اين سخن را نگفته
  : نمود و موقف ابوبكر را تأييد كردكرد و سخن او را رد 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ×× ××$$$$>>>> ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& ¢¢ ¢¢ 
ÜÜ ÜÜ==== çç ççGGGG õõ õõ3333 oo ooΨΨΨΨ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss%%%% uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 99 99 dd dd,,,, yy yymmmm ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ èè èèŒŒŒŒ šš ššUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$   )181 ،آل عمران(  � ####$$
. نيازيم گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند خدا فقير است و ما بي بي«

هم (تند، خواهيم نوشت و به قتل رساند پيامبران را به ناحق ايشان آنچه را گف
  ».بچشيد عذاب سوزان را: و بدانان خواهيم گفت) خواهد شدثبت و ضبط 

  1و درمورد ابوبكر و خشمگين شدن وي اين آيه نازل شد

� \\ \\χχχχ ââ ââθθθθ nn nn==== öö öö7777 çç ççFFFF ss ss9999 þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ      ∅∅∅∅ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF ss ss9999 uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää.... uu uu$$$$ õõ õõ°°°° rr rr&&&& ”””” ]] ]]ŒŒŒŒ rr rr&&&& #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? 

(( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )186 ،آل عمران(   � ####$$
گيريد و حتما از  به طور مسلم در مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي«

ن كتاب داده شده است و از كساني كه كفر كساني كه پيش از شما بديشا

                                                           

 .295، ص 4، ج تفسير قرطبي -1
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بينند و اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد، اين  اند و اذيت و آزار فراوان مي ورزيده
  ».اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراي آنها كوشيد

انستن ادبي آنها را نسبت به خداوند تعالي و پاك ند قرآن كريم در موارد متعددي بي
؛ وي از كمبودها و توصيف كردن خداوند به آنچه شايستة او نيست را بيان كرده است

  : فرمايد چنانكه در جايي ديگر مي

� ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uuKKKK øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$#### îî îî'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44 ôô ôôMMMM ¯¯ ¯¯==== ää ääîîîî öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ öö öö≅≅≅≅ tt tt//// 

çç ççνννν#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG ss ssÛÛÛÛθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 \\ \\χχχχ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ”””” zz zz>>>> ss ss9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 

yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ #### \\ \\���� øø øø���� ää ää.... uu uuρρρρ 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// nn nnοοοο uu uuρρρρ≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== ää ää.... (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ>>>> öö öö���� yy yyssss ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ yy yyδδδδ rr rr'''' xx xx���� ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### #### YY YYŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )64 ،مائده(  � ####$$
دست خدا به غل و زنجير بسته است، دستهايشان : گويند برخي از يهوديان مي«

گويند نفرينشان باد؛ بلكه دو دست خدا باز است  بسته باد و به سبب آنچه مي
شد بر  بر تو نازل ميآنچه از سوي پروردگارت . بخشد هرگونه كه بخواهد مي

افزايد و ما در ميان آنان تا روز قيامت  سركشي و كفر ورزيدن بسياري از آنان مي
اند، خداوند  آنان هر زمان كه آتش جنگي افروخته. ايم توزي افكنده دشمني و كينه

كوشند و  آنان به خاطر ايجاد فساد در زمين مي. آنان را خاموش ساخته است
  ».دارد اهكاران را دوست نميخداوند مفسدان و تب

مضمون اين آيه بيانگر اين است كه موضعي كه آنها اتخاذ كرده بودند، برخاسته از 
 به مدينه و انتشار دعوت ايشان در دلها بود � كينه و نارضايتي آنها از ورود پيامبر اكرم

ه خاطر مكر و شايد يكي ديگر از موارد اتخاذ اين موضع، اين بود كه مسلمانان از آنان ب
كردند كه اين امر نوعي تحريم  گرفتند و با آنها بيع و ستد نمي و توطئه آنان فاصله مي

رفت كه منجر به ناراضي و خشم و انزجار آنان تا حد  اقتصادي براي يهود به شمار مي
نكه آيه ذيل مويد اين ادبي كردن در حق خدا و پاسخ نازيبا به پيامبر خدا گرديد؛ چنا بي

  : ع استموضو
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� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### öö ööθθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤���� xx xx6666 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ss ss{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ VV VV{{{{ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 §§ §§‘‘‘‘ (( ((####θθθθ èè èè==== ŸŸ ŸŸ2222 VV VV{{{{  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM øø øøtttt rr rrBBBB ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ãã ãã____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44 
öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ×× ××οοοο yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttFFFF øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ (( (( ×× ××$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  )66 – 65 ،مائده(  

زدائيم  و اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگاري پيشه كنند، گناهانشان را مي«
نان به تورات و سازيم و اگر آ و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل مي

انجيل و بدانچه كه از سوي پروردگارشان بر آنان نازل شده است عمل بكنند، از 
باالي سر خود و از زيرپاي خود روزي خواهند خورد و جمعي از آنان عادل و 

  ».دهند رو هستند، ولي بسياري از ايشان بدترين كار را انجام مي ميانه
  
   و قرآن كريم� امبر اكرمادبي و توهين يهود نسبت به پي  بي-3

كردند  ادبي مي  در حضور ايشان و در اثناي سخنانش بي� يهوديان نسبت به پيامبر اكرم
گرديد؛  گفتند كه باعث آزار او مي اي سالم مي كردند و به گونه و با چشم به او اشاره مي

السام :  آمدند و گفتند� مرداني از يهوديان نزد پيامبر اكرم:گويد  ميچنانكه عايشه
مرگ بر شما باد و « گفتم السام عليكم و فعل اهللا بكم من درجوابشان. يا ابالقاسم1عليك

اي عايشه، تحمل كن؛ چراكه خداوند «:  فرمود� پيامبر اكرم» خداوند شما را هالك كند
  ».زشتي و ناسزاگويي را دوست ندارد

من جوابشان را دادم و بيني  يمگر نم«: گويند؟ فرمود بيني چه مي مگر نمي: من گفتم
  ».يعني بر شما باد» وعليكم«: گفت

  2اين آيه در همين مورد نازل شد: گويد عايشه مي

                                                           

 .189، ص 8، ج زادالمسير.  يعني مرگ بر تو باد-1
رواه ابن ابي حاتم من حديث االعمش عن مسروق عن عايشه و . 189ص ، 8، ج زادالمسير في علم التفسير -2

 .1707، ص 4، ج صحيح مسلم –اسناده صحيح 
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� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ åå ååκκκκ çç ççΞΞΞΞ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããèèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ åå ååκκκκ çç ççΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyffff≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

xx xx8888 öö ööθθθθ §§ §§‹‹‹‹ yy yymmmm $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ pp pptttt ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç çç6666 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ææ ææΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ öö ööθθθθ nn nn==== óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssùùùù çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )8 ،مجادله(   � ####$$
ن به سوي چيزي اند، ولي آنا اي كساني را كه از نجوا نهي شده آيا نديده«

اند و براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از  گردند كه از آن نهي گشته برمي
آيند، به  پردازند و هنگامي كه به پيش تو مي پيغمبر با همديگر به نجوا مي

 نگفته است و در دل گويند كه خدا تو را بدان گونه سالم اي تو را سالم مي گونه
دهد؟ دوزخ بسندة  هايمان كيفر نمي ا را به خاطر گفتهپس چرا م: گويند خود مي

داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند سوخت و چه . ايشان است
  ».بدسرانجامي و چه بد جايگاهي است

اي است كه سراپا وجود يهوديان را در برگرفته و آنها را وادار  اين آيه بيانگر كينه
اي از بين بردن اسالم استفاده كنند تا از ناحية كرده بود كه از هر وسيله و راهكاري بر

برخي از يهوديان با تظاهر به سالم گفتن، در .  خطري آنان را تهديد ننمايد� پيامبر اكرم
نمودند كه اين بيانگر ميزان شكست و ضعف و زبوني  حقيقت براي او دعاي مرگ مي

دن جايگاه خود دشمن است كه در حقيقت در يك بحران رواني به علت از دست دا
بنابراين، در مقابل فردي كه بر او چيره شده است، اين گونه واكنش . گرفتار شده است

پس دعا كردن براي نابودي دشمن با تظاهر به سالم گفتن، اسلحة ناتوانان ! دهد نشان مي
  1.توزان است و وسيلة شكست خوردگان و مسكن كينه

ا به نرمي فراخواند و خاطرنشان ساخت  او رشنيدن سخنان عايشه با � پيامبر اكرم
كه براي انسان مسلمان جايز نيست كه اين گونه متأثر و افروخته شود؛ چراكه در اسالم، 

دارد  خويي و اخالق حسنه حاكم است و خداوند مهربان است و نرمي را دوست مي نرم
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چنين بخشد كه در برابر خشونت  و در برابر نرمخويي با ديگران، چيزهايي را مي
  1.بخشد چيزهايي نمي

 � يهوديان با مشاهده گسترش اسالم، روز به روز بر اهانت به پيامبر اكرم
رافع و  اي كه گروهي از آنها كه ابوياسر بن اخطب و رافع بن ابي افزودند، به گونه مي

 آمدند و از او � عازر بن ابي عازر و افرادي ديگر در ميانشان بودند، نزد پيامبر اكرم
به خدا و :  فرمود �يدند كه به كدام يك از پيامبران گذشته ايمان دارد؟ رسول خداپرس

آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگانش 
نازل شده و به آنچه به موسي و عيسي داده شده است و به آنچه ساير پيغمبران از سوي 

گذارم و تسليم خدا  يمان دارم و ميان هيچ يك از آنان فرق نمياند، ا پروردگارشان آورده
ما به عيسي ايمان نداريم و :  گفتند�  به پيامبر اكرم� آنان با شنيدن نام عيسي. هستم

 مور آنها اين آيه آن گاه خداوند در. 2آوريم به هر كس كه به او ايمان بياورد، ايمان نمي
  : را نازل فرمود

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ ss ss???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö öö//// ää ää.... uu uu$$$$ ss ssYYYY øø øø.... rr rr&&&& tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ ss ssùùùù �   )59 ،مائده(  
گيريد؟ مگر جز اين است كه ما به  آيا بر ما خرده مي! اي اهل كتاب: بگو«

ل شده و به چيزي كه پيشتر بر شما نازل شده خداوند و به چيزي كه بر ما ناز
  ».است، ايمان داريم؟ و يقيناً بيشتر شما فاسق هستيد

 اكتفا ننمودند؛ بلكه براي اينكه بتوانند از � آنها تنها به اهانت و مبارزه با پيامبر اكرم
پاياني را در اين  هاي بي كردند و مجادله ارزش قرآن بكاهند، پرسشهايي را مطرح مي

 به مدينه، �با ورود پيامبر اكرم: گويد دادند؛ چنانكه ابن عباس مي ورد ترتيب ميم
  : د در مورد مضمون اين آيه پرسيدنددانشمندان يهو
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� š���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### (( (( ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF???? ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �   )85 ،اسراء(  
روح چيزي است كه تنها : پرسند كه چيست؟ بگو ربارة روح ميتو داز «

  ».پروردگار از آن آگاه است؛ چراكه جز دانش اندكي به شما داده نشده است
اي ديگر از  پس در آيه! گفتند. هر دوي شما: نظور تو، ما هستيم يا قومت؟ فرمودآيا م

يان هر  دارد كه در آن بخواني چنين آمده است كه نزد ما تورات وجود آنچه تو مي
تورات در مقابل علم خداوند، اندك است و فقط براي : رسول خدا فرمود! چيزي هست

د كه خداوند اينجا بو: گويد ابن عباس مي. 1كرديد كند؛ اگر به آن عمل مي شما كفايت مي
  : اين آيه را نازل كرد

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== øø øø%%%% rr rr&&&& ãã ãã���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

èè èèππππ yy yyèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ 99 99���� çç ççtttt øø øø2222 rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ���� tt ttΡΡΡΡ àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �  )27 ،لقمان(  
اگر همه درختاني كه روي زمين هستند، قلم شوند و دريا و هفت دريا كمك «

  ».گيرند؛ خداوند عزيز و حكيم است اين دريا شود، كلمات خدا پايان نمي
  

  چيني به همراه آنها  از منافقان و توطئه يهوديانپشتيباني
هاي قرآن كريم رهبري فكري گروه منافقان را يهوديان برعهده  براساس مضامين آيه

كنند و  ريزي مي داشتند؛ پس يهوديان هميشه شيطانهاي منافقين هستند و براي آنها برنامه
ي مكر و فريب و توطئه و فريب دادن و ها نمايند و شيوه آنان را توجيه و راهنمايي مي

  : فرمايد موزند؛ خداوند متعال ميآ فتنه انگيزي را به آنها مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ xx xx©©©© 

(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt ttββββρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �  )14 ،بقره(  
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ايم و  ما هم ايمان آورده: گويند گردند، مي مؤمنان روبرو ميوقتي كه منافقان با «
ما با : گويند نشيند، مي  خود به خلوت ميهنگامي كه با رؤساي شيطان صفت

  ».نمائيم شمائيم و مؤمنان را مسخره مي
نسفي بر اين عقيده است كه شيطانهاي آنها كساني هستند كه در سركشي همانند 

  1.يطان هستند و آنها جز يهوديان كسي ديگر نيستندش
ند؛ چنانكه خداوند كرد يهوديان در مدينه همراه منافقان عليه مسلمانان توطئه مي

  : فرمايد درباره اين توطئه مي

� ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 
$$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �  )139 - 138 ،نساء(  

اين منافقان كساني هستند كه . به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند«
ا در پيش آيا عزت ر. گيرند كافران را به جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي مي

  ».جويند؛ چرا كه عزت و شوكت جملگي از آن خداست كافران مي
جمهور مفسران بر اين باورند كه منظور از كافران در «: گويد استاد محمد دروزه مي

. نمايد اي وجود دارد كه بر اين امر داللت مي اين آيه يهوديان هستد؛ زيرا در آيه، قرينه
 ديگري نيز هست و روشن است كه دوستي گرفتن همان طور كه بعد از اين آيه قرينه

منافقان و عهد بستن با آنها با هم دواثر از آثار توطئه و هماهنگي محكم يهوديان و 
  2».رود منافقان عليه دعوت اسالمي به شمار مي

  : فرمايد چنانكه خداوند متعال مي

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% || ||==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî ªª ªª!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 
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#### ´´ ´´‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ãã ãã____ (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

 tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ×× ÎÎ ÎÎγγγγ •• ••ΒΒΒΒ �   )16 – 14 ،مجادله(  
گيرند كه خدا بر آنان  خبر داري از كساني كه گروهي را به دوستي مي«

اينان نه از شمايند و نه از آنان چنين كساني به گونة آگاهانه . خشمگين است
خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده كرده و تهيه . كنند سوگند دروغ ياد مي
اند و بدين  سوگندهايشان را سپري ساخته. كنند  كار بدي ميديده است؛ آنان چه

  ».اي دارند اند و لذا عذاب خواركننده وسيله مردمان را از راه يزدان بازداشته
اند كه خداوند بر  منافقان با قومي دوستي گزيده«: گويد ماوردي در تفسير اين آيه مي

از بازداشتن از راه خدا يعني  و منظور 1آنها خشم گرفته است وآنان يهوديان هستند
  2.باشد بازداشتن از جهاد به خاطر گرايش به يهوديان مي

از .  بر افروزند� همچنين يهوديان، منافقان را واداشتند تا جنگي عليه پيامبر اكرم
 سوار بر االغي براي عيادت سعد � پيامبر اكرم:  روايت است كه گفت� اسامه بن زيد

گذر . رفت و اين قبل از واقعه بدر بود ارث بن خزرج ميبن عباده در محلة بني ح
در آن مجلس، .  بر مجلسي افتاد كه عبداهللا بن ابي در آن حضور داشت� پيامبر اكرم

افرادي از مسلمانان و مشركان و يهوديان حضور داشتند و عبداهللا بن رواحه نيز در آن 
اثر سمهاي حيوان، عبداهللا باگرد و غبار آلوده شدن آن مجلس بر . مجلس حضور داشت

 � پيامبر اكرم. ما را غبارآلود نكنيد: اش را بست و گفت  بن ابي با چادرش دهان و بيني
آنان را به سوي خدا دعوت داد و برايشان قرآن تالوت . سالم كرد و ايستاد و پايين آمد

اگر واقعاً . تگويي، نيس اي مرد بهتر از آنچه تو مي: عبداهللا بن ابي بن سلول گفت. مودن
به . دعوت تو حق است با آن ما را در مجالس خصوصي ما، به اذيت نمودن ما مپرداز

. خير: عبداهللا بن رواحه گفت.  حكايت كنات برگرد و هر كس نزد تو آمد، برايش خانه
داريم؛ پس مسلمانان  اي پيامبر خدا آن را در مجالس ما به ما برسان، ما آن را دوست مي

ور   يهوديان به ناسزاگويي يكديگر پرداختند و نزديك بود به يكديگر حملهو مشركان و
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 بر حيوان � رسول خدا آنها را به نرمي و آرامش دعوت داد؛ سپس پيامبر اكرم. شوند
نشنيدي كه ابوحبان چه گفت؟ و : به سعد گفت. زد سعد بن عباده آمدخود سوار شد و ن

او ! اي پيامبر خدا: سعد بن عباده گفت. ان گفتين و چنچن. منظورش عبداهللا بن ابي بود
سوگند به كسي كه كتاب را بر تو نازل كرده است، در حالي . را ببخش و از او درگذر

خداوند اين حق را بر تو نازل فرموده است كه مردم مدينه توافق كرده بودند كه عبداهللا 
ين حق به تو مانع رسيدن او بن ابي را به رياست خود برگزينند، اما خداوند با اعطاي ا

پيامبر . زند به اين مقام گرديد بنابراين، او ناراحت است و دست به چنين اعمالي مي
  1. پذيرفت و او را معاف نمود�اكرم
  
 طعنة يهوديان به يكي از عالمان يهود به نام عبداهللا بن سالم به دليل گرايش -5

  به اسالم 
:  به مدينه، نزد ايشان رفت و گفت� د پيامبر اكرم با اطالع از ورو� عبداهللا بن سالم

 اولين نشانة - 1: داند  پرسم كه كسي جز پيامبران آنها را نمي من تو را از سه چيز مي
 علّت شباهت فرزند به پدر و يا -3 اولين غذاي بهشتيان چيست؟ -2قيامت چيست؟ 
  دائيهايش چيست؟

از : عبداهللا گفت.  اين امور آگاه كردجبرئيل هم اينك مرا از:  فرمود� پيامبر اكرم
اولين نشانة :  فرمود� پس پيامبر اكرم. دشمن يهوديان است) جبرئيل(ميان مالئكه او 

دارد و اولين غذايي  قيامت، آتشي است كه مردم را از مشرق به سوي مغرب گسيل مي
است كه خورند، اضافة جگر ماهي است و اما شباهت فرزند اين گونه  كه اهل بهشت مي

شود و اگر  هرگاه مرد با زن آميزش كند، اگر آب مرد سبقت بگيرد، فرزند شبيه پدر مي
ا بر عبداهللا بن سالم فوراً شهادتين ر. شود آب زن سبقت بگيرد، فرزند شبيه مادرش مي

يهوديان اهل تهمت و افترا هستند اگر ! اي پيامبر خدا: زبان آورد و مسلمان شد وگفت
 من با خبر شوند و از آنان در مورد من جويا شوي، به من ناسزا از اسالم آوردن

ه درون اتاق  به دنبال يهوديان فرستاد، يهوديان آمدند و عبداهللا ب� پيامبر اكرم. گويند مي
او از :  ميان شما چگونه آدمي است؟ گفتندعبداهللا بن سالم در: رسول خدا پرسيد. رفت
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تر بوده است و او بهترين ما  ت كه از همة ما عالمتر است و فرزند كسي اس همة ما عالم
نظر شما در مورد او اگر مسلمان :  فرمود� پس پيامبر اكرم. و فرزند بهترين ماست

عبداهللا از اتاق بيرون آمد سپس . شود، چيست؟ گفتند خداوند او را از اين كار پناه دهد
او :  همه يكصدا گفتند» اهللاشهد أن ال اله إال اهللا و أشهد أن محمداً رسول«: و گفت

و آنان هر . 1بدترين ما و فرزند بدترين ماست و به او توهين كردند و به او ناسزا گفتند
كردند؛ چنانكه قرآن از  شد، او را اذيت مي كس از علما و دانشمندانشان كه مسلمان مي

  :  مؤمنان دفاع نموده و فرموده استاين

� (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ 33 33 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu$$$$ öö öö>>>> yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz  nn nn==== ss ssùùùù çç ççννννρρρρ ãã ãã���� xx xx���� òò òò6666 ãã ããƒƒƒƒ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  )115 – 113 ،آل عمران(  
اند و بر حق  آنان همه يكسان نيستند؛ گروهي از اهل كتاب به دادگري برخاسته«

ند، آيات خدا را ا پا برجايند و در بخشهايي از شب در حالي كه به نماز ايستاده
به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و مردمان را به كار نيك . خوانند مي
دارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر  خوانند و از كار زشت باز مي مي

گيرند و آنان از زمرة صالحانند و آنچه از اعمال نيك انجام  يكديگر سبقت مي
ند و خداوند آگاه از حال و احوال پرهيزگاران گرد دهند، از ثواب آن محروم نمي

  ».است
اند كه وقتي  ابن عباس و مقاتل بر اين عقيده«: گويد   مياسباب النزولواحدي در 

عبداهللا بن سالم و ثعلبه بن سعيد و اسدبن سعيد و اسد بن عبيد و كساني از يهود كه به 
 جز افرادي كه بدترين ما به محمد: ند، علما و دانشمندان يهود گفتنداسالم گرويد

بودند، دين پدرانشان را  اند؛ زيرا اگر آنها از برترين افراد ما مي اند، ايمان نياورده بوده

                                                           

 .3329، شمارة 363 – 362، ص 6، كتاب االنبياء، باب خلق آدم، ج اريبخ -1



784 الگوي هدايت

ايد؛ وقتي كه دين خود را با ديني  شما زيان كرده: گفتند كردند و به آنها مي رك نميت
  1».پس خداوند آيات فوق را نازل فرمود. ايد ديگر عوض نموده

   و مسلمانان� ايعات و ناسزاگويي به پيامبر اكرم پخش ش-6
همچنين آنان در اين . نمودند يهوديان از هر فرصتي براي امانت به مسلمانان استفاده مي

صدد بودند تا آنها را دچار تفرقه نمايد؛ چنانكه در يكي از ماهها، يكي از سرداراني را 
اي براي تبليغات عليه پيامبر   بهانه بيعت كرده بود،� كه در بيعت عقبه با پيامبر اكرم

اسعد بن زراره انصاري . برداري كردند  ساختند و از آن براي ايجاد تفرقه بهره� اكرم
 به عيادتش رفت � پيامبر اكرم.  بيمار شد و چهره و جسم او سرخ گرديد� خزرجي
 دور دوستش، نتوانست زياني را از او: گر او بميرد، يهوديان خواهند گفتا: و گفت

نمايد و بيماري او را مداوا كند بنابراين، من تمام تالش خود را براي بهبودي او به كار 
گيرم؛ پس دستور داد كه چهره و گردنش را داغ نمايند، ولي اسعد شفا نيافت و  مي

دوستش او را مداوا كرد، ولي : گويند يهوديان مي:  فرمود� پيامبر اكرم. وفات كرد
اي نبود كه يهوديان از آن سوءاستفاده  البته واقعة ابي امامه تنها واقعه. 2اي نرساند فايده

 و مسلمانان آشكار نمايند؛ بلكه در اوايل � بكنند و كينة خود را نسبت به پيامبر اكرم
گردند و  اند و صاحب فرزند نمي هجرت شايعه كردند كه مسلمانان را جادو كرده

گنا قرار دهند و زندگي تازة آنها را در مدينه و هدفشان اين بود كه مسلمانان را در تن
 تلخ و ناگوار نمايند و فضاي صميمي حاكم ميان مسلمانان را مكدر � شهر پيامبر اكرم

  .نمايند
آنچه بيانگر ميزان اثر اين شايعه بر مسلمانان است، شدت خوشحالي و شادماني آنها 

 �  او كسي جز عبداهللا بن زبيرهنگام تولد اولين فرزند پسر در خانة مهاجران است و
  3.نبود

از مكه بيرون آمدم در حالي كه : گويد  روايت است كه ميبكر از اسماء بنت ابي
دوران بارداري من رو به اتمام بود؛ سپس به مدينه آمدم و در قبا اقامت گزيدم و در قبا 
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.  آغوش خود گذاشتايشان نوزادم را در.  بردم� او را نزد پيامبر اكرم. عبداهللا متولد شد
سپس خرمايي جويد و آب دهانش را در دهان نوزاد انداخت و بدين صورت اولين 

 بود؛ سپس خرما را به كام او ماليد و � چيزي كه به شكم او رفت، آب دهان پيامبر خدا
اين اولين فرزندي بود كه بعد از هجرت در ميان مهاجران متولد گرديد . برايش دعا كرد
يهوديان شما را جادو : لد او بسيار شادمان شدند؛ چون به آنها گفته شده بودو آنها از تو

  1.گردند اند و صاحب فرزند نمي كرده
در روايتي ديگر آمده است كه او را عبداهللا ناميد؛ سپس در سن هفت يا هشت 

پيامبر .  آمد تا با ايشان بيعت نمايد� سالگي به دستور پدرش، خدمت پيامبر اكرم
عبداهللا، اولين فرزند مهاجران بود كه بعد . و را ديد، لبخند زد و با او بيعت كرد ا�اكرم

ايم؛   ما آنها را جادو كرده: گفتند لد گرديد و چون يهوديان مياز آمدن آنان به مدينه متو
پس آنها در مدينه صاحب فرزند پسري نخواهند شد صحابه با تولد عبداهللا، تكبير 

  2.گفتند
  
  يان در برابر تغيير قبله موضع يهود-7

تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه مشرفه، نزديك بود جنگهاي كالمي و كشمكشهاي 
  .يهوديان را به دخالت عملي آنها براي متزلزل كردن دولت نوپاي اسالمي تبديل كند

 با ورود به مدينه نزد خويشاوندان �پيامبر اكرم : كند براء بن عازب چنين روايت مي
ي خود از انصار اقامت گزيد و او شانزده يا هفده ماه به سوي بيت المقدس نماز مادر
اولين نمازي كه رسول خدا به سوي . اش، كعبه باشد خواند و دوست داشت كه قبله مي

گذر مردي از كساني كه با او نماز خوانده بود، به مسجدي . كعبه خواند، نماز عصر بود
دند و در حال ركوع بودند؛ پس خوان ت المقدس نماز ميافتاد كه نمازگزاران به طرف بي

آنها در . ام  به سوي مكه نماز خوانده� به خدا سوگند اكنون من با پيامبر اكرم: گفت
يهوديان و اهل كتاب از تغيير قبله از . اثناي نماز، روي به سوي خانه كعبه نمودند

                                                           

اب استحباب تحنيك ، كتاب اآلداب، بمسلم – 587، ص 9، كتاب العقيقه، باب تسميه المولود، ج بخاري -1
 .1691، ص 3المولود، ج 

 .، صحيح علي شرط الشيخين548، ص 3 الحاكم در مستدرك، كتاب معرفه الصحابه، ج -2
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وع، امري ناخوشايند تلقي زده شدند و براي آنان اين موض المقدس به مكه شگفت بيت
 و دربارة اين واقعه آيات بزرگي نازل شده 1گرديد بنابراين، درصدد انكار برآمدند مي

خداوند . ود دارداست كه در آن درسها و حكمتها و آموختنيهاي زياد براي مسلمانان وج
  : فرمايد متعال مي

� ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm || ||MMMM ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss ùù ùù==== ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm 

|| ||MMMM ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© �� ��ξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ???? TT TT{{{{ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööηηηη ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? �   
  )152 – 149 ،بقره(  

از هر مكاني كه بيرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام كن و اين رو «
باشد و خدا از آنچه  گارت ميگمان حق است و از جانب پرورد كردنت بي

خبر نيست و ازهر جا كه بيرون رفتي، رو به سوي مسجدالحرام كن  كنيد، بي مي
و هر جا كه بوديد رو به آن كنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند؛ مگر 

سپس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمت . كساني كه از ايشان ستم نمايند
يل نمايم و شايد رهنمود شويد و همچنين پيغمبري را از خويش را بر شما تكم

خواند و شما را  خودتان درميانتان برانگيختم كه آيات قرآن ما را بر شما فرو مي
دهد  آموزد و به شما چيزي ياد مي دارد و به شما كتاب و حكمت را مي پاكيزه مي

                                                           

 .40 ة، كتاب االيمان، باب الصلوه، شماربخاري -1
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 ياد كنم و شكر مرا توانستيد آن را بياموزيد؛ پس مرا ياد كنيد تا شما را كه نمي
  ».به جاي آوريد و ناسپاسي نكنيد

 را از توطئه � خداوند، قبل از تغيير قبله، از بيت المقدس به كعبه، پيامبر اكرم: الف
 بود؛ � و ترديدافكنيهاي يهوديان آگاه نمود و اين خود بيانگر حقانيت نبوت پيامبر اكرم

به اين ترتيب خداوند، پيامبر . وقوع پيوستزيرا خبر از امري غيبي داده بود كه بعدها به 
هاي يهوديان با اين مسئله آشنا   و مسلمانان را قبل از دچار شدن آنان به توطئه� اكرم

نمود تا از نظر روحي سرزنشهاي آنان، آمادگي كامل را حاصل نمايند؛ زيرا وقوع امري 
  1.تر است ناگوار به صورت ناگهاني دشوارتر و تحمل آن سخت

 به � وند، يهوديان را به خاطر اعتراضشان به تغيير قبله و توطئه عليه پيامبر اكرمخدا
خردي توصيف كرده است كه با تقليد و رويگرداني از بينش و انديشه،  سبك سري و بي
زند و به طور  اند و سفيه كسي را گويند كه زياد تهمت مي ارزش كرده خود را خوار و بي

سفيه يعني ستمكار و : اند همچنين گفته. نمايد ، عمل ميداند عمدي برعكس آنچه مي
  2.نادان و سفيهان، يهوديان هستند

yy � - ب  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ �3  
 ابراهيم  يما رخ شما را به سوي قبله: گويد خداوند متعال مي: گويد ابن كثير مي

ترين امتها قرار  رديم تا شما را برگزيدهالسالم برگردانديم و آن را برايتان انتخاب ك عليه
دهيم و روز قيامت شا بر ديگر امتها گواه باشيد؛ چون همه به فضيلت شما اعتراف و 

همان طور كه به قريش گفته . نمايند و وسط در اينجا يعني منتخب و بهترين اقرار مي
همچنين .  سرزمينيعني بهترين عربها از نظر نسب و» اوسط العرب نسباً و دارا«: شود مي

نيز به معني نماز » صلوه الوسطي« در ميان قومش، ميانه و بهترين بود و  �پيامبر اكرم
  4.ميانه است كه بهترين نمازها است

                                                           

 .171، ص 1، ج تفسير ابي السعود -1
 .170 همان، ص -2
است بنا به اواسطيه في القرآن الكريم در مورد آن تقريباً  پايان نامه فوق ليسانس مؤلف در مورد همين آيه -3

 .هفتصد صفحه نوشته است
 .492، ص 2، ج التربية القياديه -4
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پس اين امت، امتي ميانه و برگزيده در ايدئولوژي و عقيده و در انديشه و احساس و 
 در زمين مراكز آن حجاز باشد و در تنظيم و ساماندهي و در ارتباطات و روابط مي

  1.است

y7777 �: ت  ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ss ss'''' ss ss#### öö öö7777 ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο uu uu$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 ss ss3333 ss ss9999 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ tt tt���� ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )143 ،بقره(   � ‘‘‘‘§§
غمبر بر شما ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پي رو كرده گمان شما را ملت ميانه بي«

اي، قبله ننموده بوديم، مگر اينكه بدانيم  اي را كه بر آن بوده گواه باشد و ما قبله
وبه (چرخد هاي خود مي نمايد و چه كسي بر پاشنه چه كسي از پيغمبر پيروي مي

دا ، فرصت طلبان بي ايمان ازهم جعقب بر مي گردد تا ثابت قدمان بر ايمان
 بس بزرگ و دشوار است، مگر بر كساني كه خدا )تغيير قبله(اگرچه و ) شوند

گمان خدا  بي. گرداند ايشان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمي
  ».نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است

 المقدس  دارد كه نماز خواندن به سوي بيت المقدس و نيز تغيير قبله از بيت اين آيه بيان مي
 عقيده است بيضاوي در تفسيرش بر اين. حان و آزمايش الهي بودبه سوي كعبه يك امت

ما قبلة تو را به سوي بيت المقدس براي آن نموديم تا كساني را : فرمايد خداوند مي«كه 
كنند، از كساني كه تمايلي براي تبعيت نمودن از ايشان   پيروي مي �كه از پيامبر اكرم

ي آن بود تا مردم را بيازماييم و كساني را كه ندارند، مشخص نماييم؛ پس تغيير قبله برا
كنند، از كساني كه به علت الفت داشتن با  در نماز خواندن به سوي آن از تو پيروي مي

 �گردانند مشخص كنيم و يا كساني را كه از پيامبر اكرم قبله پدران خود، روي مي
  .مكنند، مشخص نمائي كنند، از كساني كه از او پيروي نمي پيروي مي

                                                           

 .430 همان، ص -1
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. پذيرد و هر چيزي كه به سبب علتي انجام شده باشد، با از بين رفتن آن، پايان مي
پس معني آيه براساس نظر اول، اين است كه ما فقط براي اين قبله را از بيت المقدس 
به كعبه تغيير داديم تا آنان را كه بر اسالم ثابت و پابرجا هستند از كساني كه به علت 

  1».نمايند را جدا و مشخص سازيم شان از اين امر پيروي نمياضطراب و ضعف ايمان
پس نماز خواندن به سوي كعبه در ابتداي امر و سپس نماز خواندن به سوي بيت 
المقدس و باز دوباره روي آوردن به سوي كعبه و ادامه دادن آن چون دستور خداوند 

د، عبادت است و مردم است، اشكالي ندارد؛ زيرا روي كردن به هر طرفي كه خدا بخواه
اي جز پيروي از دستور خداوند متعال را ندارند و بايد به فرمان او ملتزم و پايبند  چاره

كند و در مورد قبله، تسليم فرمان اوست،   پيروي مي� باشند و كسي كه از پيامبر اكرم
شود و هر كس در دل خود به حكمي از احكام  در امتحان و آزمون موفق شمرده مي

گردد و ايمان  عت، احساس نارضايتي بكند، جزو انسانهاي ناموفق محسوب ميشري
. 2نمايد همواره شخص را ملزم به پيروي از شريعت و مخالفت با هوا و هوس مي

بنابراين، ياران رسول خدا ثابت قدم ماندند و فرمان الهي را پذيرفتند؛ چنانكه ابن 
خواندند، ناگهان  م درمسجد قبا نماز ميدر حالي كه به هنگام صبح مرد: گويد  مي�عمر

 آياتي نازل شده است و فرمان داده است كه در �بر پيامبر اكرم : مردي آمد و گفت
  3.درنگ رو به كعبه كردند نماز رو به كعبه نمائيد؛ آنان بي

yy � –ث  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ. .. �  )143 ،بقره(  
مؤمنان نسبت به برادرانشان و خيرخواهي براي آنها را بيان كرده اين آيه كريمه عالقمندي 

. داد اين آيات زماني نازل گرديد كه مؤمنان را به تغيير قبله به سوي كعبه دستور مي. است
مؤمنان با دلسوزي از سرنوشت عبادت برادرانشان كه مرده بودند و به سوي بيت المقدس 

عزوجل خبر داد كه نمازشان مقبول است؛ چنانكه خداوند . نماز خوانده بودند پرسيدند
اي پيامبر : رو به كعبه نمود، گفتند�  روايت است كه وقتي پيامبر اكرم� از ابن عباس

خواندند چگونه  اند و به سوي بيت المقدس نماز مي خدا، حالت برادرانمان كه مرده
                                                           

 .101، ص 1، ج الصراع مع اليهود به نقل از تفسير بيضاوي -1
 .101، ص 1، ج الصراع مع اليهود -2
 .337، ص 1، ج تفسير ابن كثير -3
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ان ساخت كه مسئلة فرمود و خاطر نش خواهد بود؟ آن گاه خداوند اين آيه را نازل مي
  . در هر زمان است� اصلي پيروي از پيامبر اكرم

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 33 33““““ tt tt���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== dd dd==== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù 

yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 

………… çç ççνννν tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ...  �  )148 – 144 ،بقره(  
بينيم؛ پس تو را به سوي  ما رو گرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي«

اهي شد و لذا رو به سوي سازيم كه در آن خشنود خو اي متوجه مي قبله
. مسجدالحرام كن و در هر جا كه بوديد، روهاي خويشتن را به جانب آن كنيد

دانند كه چنين گرايشي حق  كساني كه كتاب بديشان داده شده است، نيك مي
خبر نيست و  كنند، بي باشد و خدا از آنچه مي است و به فرمان پروردگارتان مي
ي آنان كه كتاب بديشان داده شده است، بياوري اگر هر نوع برهان و حجتي برا

نمايند و تو از قبلة ايشان پيروي نخواهي كرد و برخي از  از قبلة تو پيروي نمي
ها و آرزوهاي  نمايند و اگر از خواسته آنها هم از قبلة برخي ديگر پيروي نمي

ن ايشان پيروي كني، بعد از آنكه علم و دانايي به تو دست داده است، در اي
آنانكه بديشان كتاب . گمان از زمرة ستمكاران خواهي بود صورت تو بي

شناسد و  شناسد، بدان گونه كه پسران خود را مي ايم، او را مي داده) آسماني(
دانند حق همان  دارند؛ در حالي كه مي گمان حق را پنهان مي برخي از آنان بي

هر .  كنندگان مباشاست كه از جانب پروردگارت برايت آمده است و جزو شك
كند؛ پس به سوي نيكيها  ملتي را جهتي است كه به هنگام نماز بدانجا رو مي
هر جا كه باشيد، خدا . بشتابيد و در انواع خيرات بر يكديگر سبقت بگيريد

  ».آورد؛ خدا بر هر چيزي توانا است همگي شما را گرد مي
 � ه قبلة پدرش، ابراهيم به شدت عالقمند بود كه در نمازش رو ب �پيامبر اكرم

تر است و نتيجه و ثمرة دعاي  بايستد؛ چون او از ديگر مردمان به ابراهيم اولي
 بود و پرچم توحيد را به حق بر دوش گرفت همان طور كه ابراهيم حامل �ابراهيم

آن بود و آن حضرت دوست داشت كه از اهل اديان گذشته كه دين را تحريف كردند و 
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بنابراين، نه تنها از تقليد .  تغييراتي ايجاد نمودند، جدا و مستقل باشددر شرايع آسماني
داد و از  كرد؛ بلكه به مخالفت با آنها دستور مي آنان و تشبه با آنها شديداً نهي مي

داشت؛  ارتكاب لغزشها و خطاها و انحرافاتي كه آنها مرتكب آن شده بودند، برحذر مي
 در نمازش به صورت هميشه رو به سوي قبلة پدر پس به اقتضاي اين عالقمندي بايد

  1.اي است كه براي مردم نهاده شده است ابواالنبياء، ابراهيم نمايد و آن اولين خانه
بعد سياسي؛ بعد نظامي؛ بعد ديني و بعد : اننداي م تغيير قبله داراي ابعاد گسترده

 شبه جزيرة عربستان از نظر سياسي با تغيير قبله به سوي مسجدالحرام،. تاريخي است
 �از نظر تاريخي اين مسئله با ميراث عربي ابراهيم. شد محور و مركز قرار داده مي

كرد و از نظر نظامي زمينه را براي فتح مكه و از بين بردن وضعيت  ارتباط عميقي پيدا مي
نمود و از  پرستي تبديل شده بود، آماده مي فاسد و منحرف مركز توحيد كه به مركز بت

داد و امت اسالمي را از ديگر امتها  ظر ديني انسانها را به يكتاپرستي و توحيد دعوت مين
  2.ساخت نمود و عبادت در اسالم را از عبادت بقية اديان متمايز مي جدا مي

ôô � -د  ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm || ||MMMM ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( 
………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss ùù ùù==== ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm 

|| ||MMMM ôô ôô____ tt tt���� yy yyzzzz ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ßß ßß]]]] øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© �� ��ξξξξ yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîππππ ¤¤ ¤¤ffff ãã ããmmmm �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ §§ §§ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ???? TT TT{{{{ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööηηηη ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? �   
  )152 – 149 ،بقره(  

                                                           

 .100، ص 1، ج مع اليهودالصراع  -1
 .140، ص 1، ج االساس في السنه -2
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از هر مكاني كه بيرون شدي، نماز رو به سوي مسجدالحرام كن و اين رو «
باشد و خدا از آنچه  گمان حق است و از جانب پروردگارت مي كردنت بي

. يست و ازهر جا كه بيرون رفتي، رو به سوي مسجدالحرام كنخبر ن كنيد، بي مي
و هر جا كه بوديد رو به آن كنيد تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند؛ مگر 
كساني كه از ايشان ستم نمايند؛ پس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمت 

 را از خويش را بر شما تكميل نمايم و شايد رهنمود شويد و همچنين پيغمبري
خواند و شما را  خودتان در ميانتان برانگيختم كه آيات قرآن ما را بر شما فرو مي

دهد  آموزد و به شما چيزي ياد مي دارد و به شما كتاب و حكمت را مي پاكيزه مي
توانستيد آن را بياموزيد؛ پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر مرا  كه نمي

  ».نيدبه جاي آوريد و ناسپاس مك
نعمت رهنمود ساختن شما به سوي قبله اصلي و مشخص نمودن شما و انسانهاي ناباب از 

زاني نعمتهاي خداوندي بر شماست و پيش از آن نعمتهاي زيادي از سوي خداوند به شما ار
  : شده است كه برخي عبارتند از

� !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  
، امام � پيامبري از خودتان فرستاديم؛ پس وجود پيامبر اكرماينكه در ميان شما 

نخبگاني كه . مربيان و دعوتگران از ويژگيهاي اين نخبگان زعامت و رهبري است
 به آنان عزت و شرافت بخشيده است و � خداوند با سپردن تربيت آنان به پيامبر اكرم

  . برهان و حجت است طبيب قلبها و معالج روانها و نور دلها و� پيامبر اكرم

� ####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu �     
  ».خواند آيات ما را براي شما مي«

مبنا و اصول اساسي براي ساخت و تربيت، كالم خداوند متعال بود كه براي نخستين 
هاي اميدواركننده، به مسلمانان قوت و  شد و در مواقع متعدد با نزول آيه بار نازل مي

  . پس نسلي برجسته و ممتاز در تاريخ انسانيت ساختبخشيد؛ نيرو مي

� ΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ به طور مستقيم مسئوليت تربيت شما را برعهده دارد �  پيامبر اكرم� 
و او كسي است كه در اخالق و تطبيق و اجراي احكام قرآن به جايي رسيده كه خداوند 
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ف كرده است و فرموده نها توصياو را به چنان صفت جامع ومانعي از ميان همه انسا
  : است

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )4 ،قلم(  
  ». هستي) صفات پسنديده و افعال حميده(تو داراي خوي سترگ «

ترين چيزي كه يك انسان در توصيف يك پيامبر  و او كسي است كه عايشه با بزرگ
» .ضرت، قرآن بوداخالق آن ح«: يد، او را توصيف كرده و گفته استتواند بگو مي

كردند و  شنيدند كه پيامبر آن را تالوت مي  قرآن را مي �اصحاب و ياران پيامبر اكرم
ديدند كه با نماد پيدا كردن در اخالق بزرگوار آن حضرت، روي زمين راه  قرآن را مي

  .رود مي

� ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ �     
  ».آموزد و كتاب و حكمت را به شما مي«

اين وظيفة سوم آن حضرت بود كه به اصحاب و ياران بزرگوارش، كتاب و حكمت 
بياموزد؛ پس براي اينكه قرآن در امت تأثيرگذار واقع گردد، بايد مربي آن، رباني باشد تا 
به تزكيه انسانها و پاك نمودن قلوب آنان بپردازد و شريعت خدا را از خالل قرآن و 

د والفاظ مشكل و دشوار قرآن را براي مسلمانان توضيح دهد و اگر سنت به مردم بياموز
 به اصحاب و � پيامبر اكرم. اي دچار اشتباه گردند، آن را تصحيح نمايد آنها در مسئله

ها و  كرد تا آنها نيز به آموزه آموخت و آنها را تربيت مي ياران خويش، علم مي
 برنامة الهي تربيت نمايند؛ پس صحابه از دستورهاي الهي آگاهي يابند و مردم را براساس

 برنامة تعليم و تربيت و شيوة دعوت و روش و شيوة رهبري را از خالل � پيامبر خدا
برد و براي  ديد و ازخالل آنچه ايشان از آن رنج مي شنيد و مي آنچه ايشان از مخالفان مي

ور كامل آمده نمايد گرفت و بدين صورت توانست نسلي را به ط كوشيدند، فرا مي آن مي
 �و آن را براي رهبري و زعامت جامعة انساني شايسته گرداند؛ چنانكه ياران پيامبر اكرم

بعد از ايشان در حالي كه حامالن تربيت قرآني و تربيت نبوي بودند، به مناطق مختلف 
  .رهسپار شدند و گواهان تبليغ رسالت بر مردم گرديدند
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� ΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? آموزد كه آنها را قبل   و چيزهايي به شما مي�
آنها قبل از آن در جنگ و كشمكش و جاهليت همه . دانستيد از وحي و رسالت نمي

 به فضل و منت و كرم الهي، امتي � بردند، اما بعد از بعثت پيامبر اكرم جانبه به سر مي
بود و هدفي جز كار براي رضاي خدا بزرگ شدند كه داراي رسالت و هدف و زندگي 

عبوديت براي خداي يگانه و اطاعت از او و پيامبرش را تحقق بخشيدند و با  نداشت و
هاي فردي و هواپرستي و با ساختن دولت و تمدن به فضل  دوري از گرايشها و انگيزه

 و خداوند در حق آنان 1خدا و منت او مستحق مدال افتخار در جهان هستي گرديدند
  : چنين فرمود

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç$$$$ ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )110 ،آل عمران( � ####$$
ايد؛ امر به معروف و  شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده«

كنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان بياورند، براي  نهي از منكر مي
از آنان باايمانند و بيشتر ايشان فاسق ) ولي تنها عده كمي(ايشان بهتر است 

  ».هستند
  :  فرمودو در جايي ديگر

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ VV VVÜÜÜÜ yy yy™™™™ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ àà àà6666 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ss ss'''' ss ss#### öö öö7777 ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$####  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ==== ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ)))) tt ttãããã 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ¸¸ ¸¸οοοο uu uu$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ7777 ss ss3333 ss ss9999 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyìììì‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ tt tt���� ss ss9999 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )143 ،بقره(   � ‘‘‘‘§§
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ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر  روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
اي، قبله ننموده بوديم، مگر اينكه  اي را كه بر آن بوده  و ما قبلهبر شما گواه باشد

هاي خود  نمايد و چه كسي بر پاشنه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي
بس بزرگ و دشوار است، مگر بر كساني كه ) تغيير قبله(چرخد و اگرچه  مي

گمان  اند؛ بيگرد خدا ايشان را رهنمون كرده باشد و خدا ايمان شما را ضايع نمي
  ».خدا نسبت به مردم بس رئوف و مهربان است

� þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää.... öö öö���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô©©©© $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? �   )152 ،بقره(  
پس مرا ياد كنيد تا من نيز شما را ياد كنم و از من سپاسگذاري كنيد و ناسپاسي «

  ».مكنيد
كر خدا در صبح و شام و به جاي آوردن پس اين منتها و هدايا و اين خوبيها، به ذ

شكر او نيازمند است و خداوند عزوجل آنها را به ذكر خود تشويق كرد و به كرم و 
شود و اين در حالي است كه قبالً در بيابانها  فضل خدا، در جهان باال از آنها ياد مي

 در سانسزد ان حقا كه مي. سرگردان و در اقصي نقاط جهان سرگردان و حيران بودند
  1. را به جاي آوردمقابل اين همه نعمت، شكر خدا

و اين گونه آيات كريمه، اصحاب و ياران رسول خدا را از خالل رخدادهاي بزرگ و 
. پذيرد ساختن شخصيتهاي قوي، تربيت كرد؛ شخصيتي كه آييني جز اسالم را نمي

ند و به سرشت همچنين آنان با طبيعت و سرشت يهوديان از خالل آيات قرآن آشنا شد
نگري و كاوش پرداختند و به سيما و صورت  و طبيعت فطري و حقيقي آنان به ژرف

 اند، از خالل قرآن كريم و تربيت نبوي پي واقعي و نهايي يهوديان كه بر آن تربيت يافته
  : فرمايد بردند؛ چنانكه خداوند مي

�  ss ss9999 uu uuρρρρ 44 44 yy yyÌÌÌÌ öö öö���� ss ss???? yy yy7777ΨΨΨΨ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uuKKKK øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) 

““““ yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### 33 33 ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####       $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ << << cc cc’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ AA AA$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �   )120 ،بقره(  
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 از آئين آنها يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اينكه«
ها و آرزوهاي  تنها هدايت الهي، هدايت است و اگر از خواسته: وبگ. پيروي كني

اي، هيچ سرپرست و ياوري از  ايشان پيروي كني، بعد از آنكه علم و آگاهي يافته
  ».جانب خدا براي تو نخواهد بود

  
   برخي از صفتهاي يهوديان در قرآن-8

 به خوبي به كارهاي زشت � نها در برابر پيامبر اكرمبا بررسي تاريخ يهوديان و مواضع آ
  .بريم و اخالق پستي كه آنها بدان متصف بودند، پي مي

قرآن، .  و مسلمانان بودند� يهوديان مدام درصدد شكنجه و آزار و اذيت پيامبر اكرم
از برخي رنجها سخن گفته و كتابهاي حديث و سيره در تاريخ، سرشار از رخدادهاي 

قرآن و سنت نبوي صفات زشت آنها . ست كه توسط يهوديان اتفاق افتاده استبزرگي ا
ادبي نسبت به خدا و پيامبرش و مكر و فريب و سازش و استفاده  را مانند نفاق و بي

توزي و نفرت و حسد و حرص و آزمندي و بخل و  ننمودن آنان از علم و كينه
ن و مبارزه با پيامبران و صالحان حيايي و غرور و تكبر و شرك ورزيد قدرنشناسي و بي

گري و حالل جلوه دادن  و تقليد كوركورانه و كتمان علم و تحريف مطالب و حيله
خواري و دروغ و  حرامها و تفرقه افكني و طبقاتي عمل كردن در اجراي احكام و رشوه

  1.را بيان كرده است... زشتي و 
  :كنيم م آمده است، اشاره ميآن كرياكنون به برخي از اين صفتهاي زشت كه در قر

   شرك ورزيدن در عبادت- 1
عبادت يهوديان براساس تعاليم قرآني، آميخته با شرك و باطل است؛ زيرا آنها بر اين 

باشد و در عبادت خداوند، كساني ديگر غير از او را  باورند كه خداوند داراي فرزند مي
ن ظاهر شرك را كه آنها مرتكب آدهند؛ چنانكه خداوند برخي از م با او شريك قرار مي

  : شدند، ثبت كرده و فرموده است

                                                           

 .، دكتر عبداهللا الشقاري مراجعه كنيداليهود في السنه المطهر به كتاب ارزشمند -1
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� ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ßß ßßxxxxŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### (( (( 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ää9999 öö ööθθθθ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( šš ššχχχχθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ àà àà6666 ss ssùùùù ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

#### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( HH HHωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà2222 ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± çç çç„„„„ �   
  )31 – 30 ،توبه(  

مسيح پسر خدا : گويند  پسر خدا است و نصاري ميعزير: گويند يهوديان مي«
ماند كه پيش از  گويند، به گفتار كافراني مي اين سخني كه آنان به زبان مي. است

شته خداوند كافران را نفرين و نابود كند، چگونه باز دا. گفتند آن همچنين مي
، علماي ديني و پارسايان خود را هم عالوه بر خدايهوديان و نصاري ! شوند؟ مي

شمارند و بديشان جز اين  مسيح پسر مريم را نيز خدا مي. به خدايي پذيرفتند
جز خدا، معبودي . دستور داده نشده است كه تنها خداي يگانه را بپرستيد و بس

ورزي و چيزهايي كه ايشان، آنها را انباز  نيست و او پاك و منزه است از شرك
  ».ندده قرار مي

آنها در شرك ورزيدن به اين سخن گذشته اكتفا نكردند؛ بلكه پيامبران و انسانهاي 
صالح خودشان را عبادت كردند و قبرهاي آنان را مسجد و بتهايي قرار دادند كه به جاي 

  .پرستيدند خدا مي
خداوند يهوديان را بكشد و نابود كند؛ آنها قبرهاي پيامبران «:  فرمود �پيامبر اكرم

  1».ود را مسجد قرار دادندخ
   مبارزه با صالحان و پيامبران- 2

پنداشتند، از  آنان عالوه بر اينكه علما و دانشمندان خود را تا حد پرستش، مقدس مي
طرفي در جنگيدن و مبارزه با پيامران و صالحان باكي نداشتند و از راههاي مختلف و با 

آن . ورزيدند تي از كشتن آنها امتناع نميايستادند و ح تمام امكانات در مقابل آنان مي

                                                           

 .437، شماره 532، ص 1، كتاب الصلوه، ج البخاري -1
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 چنين كردند؛ چنانكه خداوند عزوجل ما را به اين موارد  �گونه كه با زكريا و عيسي
  : ه بر آنها فرود آورده است، فرمودخبر داده است و بعد از بيان انواعي از عذابها ك

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ  ss ss9999 uu uu$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

óó óóllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 $$$$ ®® ®®ÿÿÿÿ ÊÊ ÊÊΕΕΕΕ àà ààMMMM ÎÎ ÎÎ6666 .. ..⊥⊥⊥⊥ èè èè???? ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== øø øø)))) tt tt//// $$$$ yy yyγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨VVVV ÏÏ ÏÏ%%%% uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒθθθθ èè èèùùùù uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÅÅ ÅÅ���� yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ 

$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== || ||ÁÁÁÁ tt tt//// uu uuρρρρ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ rr rr&&&& ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44†††† oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ îî îî$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 44 44 
(( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### #### \\ \\���� óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 33 33 ôô ôôMMMM tt tt//// ÎÎ ÎÎ$$$$ àà ààÑÑÑÑ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ää ää'''' ©© ©©!!!! ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹9999 $$ $$#### 

èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ xx xx6666 óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 55 55==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   ) ،61بقره(  
اي موسي، ما بر يك خوراكي شكيبايي :  آن گاه را كه گفتيدبه ياد آوريدو «

نداريم و از خداي خود براي ما آنچه را از زمين از سبزي و خيار و گندم و سير 
تر را  آيا برآنيد كه چيز پست: موسي گفت. ، بخواهروياند و عدس و پياز مي

 را جانشين چيز بهتر سازيد؟ سپس به شهري فرود آييد كه در آنجا آنچه
ايد، خواهيد يافت و گرفتار خواري و تنگ دستي شدند و در خور خشم  خواسته

ورزيدند و  اين هم بدان علت بود كه به آيات خدا كفر مي. خدا گرديدند
  ».اين به خاطر سركشي و تجاوز از حق بود. كشتند پيغمبران را بدون سبب مي

   كتمان و پوشاندن علم و تحريف حقايق- 3
حريف حقايق يكي از صفات مذموم و زشت يهوديان از زمان قديم بوده كتمان علم و ت

  : به بني اسرائيل گفته شد«:  فرمود�  روايت است كه پيامبر اكرم� از ابوهريره. است

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ óó óó\\\\ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà6666 ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘ 

(( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššUUUU$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff ßß ßß™™™™ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ×× ××ππππ ©© ©©ÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏmmmm öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ yy yyzzzz 44 44 ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ”””” tt tt∴∴∴∴ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )58 ،بقره(   � ####$$
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آن گاه را كه گفتيم به اين شهر وارد شويد و هر گونه كه ) به ياد آوريد(«
آن (خواهيد و هرچه كه الزم داريد، فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه  مي
ع وارد شويد و بگوييد خدايا از گناهان ما درگذر تا با خشوع و خضو) شهر

  ».بخشيم ما به نيكوكاران فزوني مي. گناهان شما را بيامرزيم
ود اما آنها به تحريف اين آيه پرداختند و در حالي كه عقب عقب بر مقعد خ

ترين علوم و  و از بزرگ» .1خواهيم اي در پوست مي دانه: خزيدند، وارد شدند و گفتند مي
دانشهايي كه يهوديان به كتمان و پنهان نمودن آن پرداختند و تالش نمودند تا حقيقت را 

: فت روايت است كه گ �از ابن عباس.  بود� مخفي نگه دارند، علم بر نبوت محمد
 � رافع بن حارثه و سالم بن مشكم و مالك بن الصيف و رافع بن حرمه نزد پيامبر اكرم

گويي كه بر دين و آيين ابراهيم هستي و به  گر تو نميم! اي محمد: آمدند و گفتند
دهي كه تورات از جانب خدا و حق  تورات كه نزد ماست، ايمان داري و گواهي مي

ايد و به انكار اموري  بله ولي شما به تحريف آن پرداخته:  فرمود� پيامبر اكرم. است
ا كه به آن فرمان داده شده پرداختيد كه از شما بر آن امور عهد گرفته شده بود و آنچه ر

. بوديد كه براي مردم بيان كنيد، پنهان كرديد؛ پس من از بدعت گذاري شما بيزارم
جوييم كه در اختيار داريم؛ پس ما بر هدايت و  پس ما به آن چيزي تمسك مي: گفتند

مورد  آن گاه خداوند در 2كنيم آوريم و از تو پيروي نمي حق هستيم و به تو ايمان نمي
  : نها اين آيه را نازل فرمودآ

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >> óó óó xx xx«««« 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) èè èè???? ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ 

!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 33 33 \\ \\χχχχ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ”””” zz zz>>>> ss ss9999 uu uuρρρρ #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ #### \\ \\���� øø øø���� ää ää.... uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈ ùù ùù'''' ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )68 ،مائده(   � ####$$
اهل كتاب شما بر هيچ نخواهيد بود، مگر آنكه تورات : بگو!) اي فرستاده خدا(«

و انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان برايتان نازل شده است بر پاداريد، ولي 

                                                           

 .3403، شماره 436، ص 6، كتاب االنبياء، ج لبخاريا -1
 . و رجال اسناده موثقون200، ص 6، ج تفسير طبري – 567، ص 1، ج سيره ابن هشام -2
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يان وكفر و ظلم آنچه بر تو ازسوي پروردگارت نازل شده است، بر عصيان و طغ
  ».افزايد بنابراين، بر گروه كافران غمگين مباش بسياري از آنان مي

   تفرقه- 4
آنها را متحد . يهوديان داراي افكار مختلفي هستند و در احكام با هم اختالف دارند

وجل آنها را اند؛ چنانكه خداوند عز پنداري در حالي كه كامالً به دور از هم و متفرق مي
  :  كرده استچنين توصيف

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ \\ \\���� èè èè%%%% >> >>ππππ oo ooΨΨΨΨ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤‘‘‘‘ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ãã`̀̀̀ 44 44 
ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßß™™™™ ùù ùù'''' tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 44 44 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç6666 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL xx xx©©©© 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 

×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )14 ،حشر(  
سته جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از يهوديان هرگز با شما به صورت د«

تو . عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. جنگند پشت ديوارها نمي
اين بدان . باشند بيني، ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي ايشان را متحد مي

  ».شعور و ناآگاهي هستند خاطر است كه مردمان بي
  خواري  رشوه- 5

خصوصيات يهوديان در آثار و بقاياي جوامعشان اين است كه ها و  يكي ديگر از نشانه
هاي مختلف  آنها همواره براي محقق كردن هدف مورد نظر خود به راهها و وسيله

رشوه گيري و خوردن : مانند. ريعت آنان متضاد بوده استجستند گرچه با ش تمسك مي
  : فرمايد ل حرام؛ چنانكه خداوند ميما

� šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ££ ££ϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè====≈≈≈≈ �� ��2222 rr rr&&&& ÏÏ ÏÏMMMM óó óóssss tt tt¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóÚÚÚÚ ÍÍ ÍÍ\\\\ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã  nn nn==== ss ssùùùù xx xx8888ρρρρ •• ••$$$$ ÛÛ ÛÛØØØØ oo oo„„„„ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )42 ،مائده(   � ####$$
اگر . خورند پذيرند و بسيار مال حرام را مي شنوند و مي آنان بسي دروغ را مي«

ايشان نزد تو آمدند، در ميانشان داوري كن و يا از ايشان روي بگردان و اگر از 
توانند به تو برسانند، ولي اگر در ميانشان  آنان روي بگرداني، هيچ زياني نمي
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ران را دوست گمان خداوند دادگ داوري كردي، دادگرانه داوري كن؛ چراكه بي
  ».دارد مي

   نفاق- 6
با تشكيل دولت اسالمي در مدينه و قدرت و نيرو گرفتن مسلمانان و فزوني عزت و 

  : فرمايد شوكت آنان، نقاب نفاق خود را پنهان كردند؛ چنانكه خداوند مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ nn nn==== yy yyzzzz 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ xx xx©©©© (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 

$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt ttββββρρρρ ââ ââ ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ªª ªª!!!! $$ $$#### ää ää———— ÌÌ ÌÌ““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ èè èèεεεε ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ øø øøóóóó èè èèÛÛÛÛ tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �   )15 – 14 ،بقره(  
ايم و  ما هم ايمان آورده: گويند گردند، مي مؤمنان روبرو ميوقتي كه منافقان با «

ما با : گويند نشيند، مي  خود به خلوت مييطان صفتهنگامي كه با رؤساي ش
نمايد و آنان  خداوند، ايشان را مسخره مي. نمائيم شمائيم و مؤمنان را مسخره مي

  ».را رها ساخته تا كوركورانه به سركشي خويش ادامه دهند
  
   و سازشكاري مداهنت- 7

تصادي و مالي يكي ديگر از صفات يهوديان اين بود كه درصدد رسيدن به اهداف اق
شدند، عمل آنان هيچ گونه اثر سوئي در  خويش بودند بنابراين، اگر با منكري روبرو مي

  : خداوند آنان را به خاطر اين عمل، نفرين نموده و فرموده است. گذاشت وجود آنان نمي

� šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏèèèè ää ää9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû____ ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu$$$$ óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 yy yyŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ 

 || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyδδδδ$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã 99 99���� xx xx6666ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyèèèè ss ssùùùù 44 44 šš šš[[[[ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ6666 ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ �   ]79 – 78 ،مائده(  
اين بدان . اند بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفرين شده«

گذشتند و آنان از اعمال  كردند و از حد مي كه آنان پيوسته سركشي ميخاطر بود 
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كاريها نهي  كشيدند و همديگر را از زشت دادند، دست نمي زشتي كه انجام مي
  ».كردند دادند و چه كار بدي مي كردند و پند نمي نمي

   استفاده ننمودن از علم و دانش- 8
 علم و دانش خويش بهره نگرفتند و خداوند در قرآن به اين موضوع كه يهوديان از

نمايد و تصويري دقيق از استفاده ننمودن آنان از علم، ارائه  هدايت نشدند اشاره مي
  1: فرمايد دهد؛ چنانكه مي مي

� ãã ãã≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ ãã ããmmmm ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss†††† ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss†††† 

#### II II‘‘‘‘$$$$ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& 44 44 }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )5 ،جمعه(   � ####$$
داستان آنان كه حكم تورات بر آنان تكليف شد، سپس چنان كه بايد رعايتش «

چه بد است . نكردند، مانند داستان دراز گوشي است كه كتابهايي بر دوش كشيد
روهي كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و خداوند، گروه ستمكاران را داستان گ

  ».كند هدايت نمي
  
   تنفر و حسادت- 9

يكي ديگر از صفات يهوديان كه در اعماق وجودشان، ريشه دوانيده اين است كه به 
ورزند و نسبت به  اند، حسادت مي موفقيتهايي كه ديگران در زندگي به آن دست يافته

 �ز هر جا كه باشد در دل كينه دارند؛ به ويژه اگر آن شخص با پيامبر اكرمغير يهوديان ا
از ابن . ارتباطي داشته باشد؛ چنانكه در قضية تغيير قبله و تحريم شراب چنين كردند

مگر برادران : ريم شراب نازل شد، يهوديان گفتندمسعود روايت است كه وقتي حكم تح
  : س خداوند، اين آيه را نازل فرمود پنوشيدند؛ اند، شراب نمي شما كه مرده

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ãã____ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

(( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssÛÛÛÛ �   )93 ،مائده(  

                                                           

 .482 – 463، ص 2، ج اليهود في السنة المطهره -1
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اند، گناهي به سبب  اند و كارهاي شايسته انجام داده بر كساني كه ايمان آورده«
زند و ايمان بياورند و كارهاي اگر بپرهي. اند، متوجه آنان نيست آنچه نوشيده

شايسته انجام دهند و بعد از آن هم از محرمات بپرهيزند و ايمان داشته باشند، 
سپس بپرهيزند و همة كارهاي خود را نيكو كنند و خداوند نيكوكاران را دوست 

  ».دارد مي
   حسادت-10

بود، حسادت يهوديان نسبت به پيامبر خدا، به خاطر رسالتي كه به او محول گرديده 
بردند كه پيامبري كه مبعوث خواهد شد، از آنها خواهد  ورزيدند؛ زيرا آنها گمان مي مي

بود كه ايشان پيرامون او جمع شوند و به وسيله او با دشمنان خود به جنگ و نبرد 
  .خواهند پرداخت

ر  بر آشفته شدند و عقل خود را از دست دادند و د� از اين رو با بعثت پيامبر اكرم
مقابلش ايستادند و با او به دشمني و كينه و عداوت برخاستند و نسبت به ياران وي كه 

وند ؛ چنانكه خدا1ورزيدند خداوند به آنها نعمت ايمان و هدايت بخشيده بود، حسد مي
  : فرمايد متعال در اين باره مي

�  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx©©©© ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈#### uu uuθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ââ ââ¨̈̈̈ ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ 

ÄÄ ÄÄZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �   )6 – 4 ،ناس(  
هاي مردم  گري است كه در سينه وسوسه. رود گري كه واپس مي از شر وسوسه«

  ».پردازد از جنها و انسانها به وسوسه مي
  : فرمايد همچنين مي

� ¨ŠŠŠŠ uu uuρρρρ ×× ××$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ïï ïï∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööθθθθ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 

#### ·· ··‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää.... #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà���� ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ ßß ßßssss xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ[[[[ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% �   
  )109 ،بقره(  
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804 الگوي هدايت

 وجودشان ريشه دوانده بسياري از اهل كتاب از روي رشك و حسد كه در«
است، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان باز گردانند با اينكه 

پوشي  حقانيت برايشان كامال روشن گشته است؛ پس گذشت نمائيد و چشم
  ».گمان خداوند بر هر چيزي توانا است بي. كنيد تا خدا فرمان دهد

   غرور و تكبر-11
آنها به نظر . بيني متصف هستند  به غرور و تكبر و خود بزرگيهوديان از ديرباز همواره

برند كه آنها نسل برگزيدة خدا  تر و بهتر هستند و گمان مي خود از ديگر مردمان پيشرفته
باشند و بر اين باورند كه بهشت از آن يهوديها است و راه يهود راه هدايت است و  مي

انكه خداوند عزوجل در كتاب خود اين جز آن، راههاي ديگر، راه گمراهي هستند؛ چن
  :  و فرموده است1خصلت مذموم و زشت را بيان نموده

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... #### ·· ··ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 33 33 šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? 

öö ööΝΝΝΝ àà àà‰‰‰‰ •• ••‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ||   )111 ،بقره( � ¹¹¹¹||
ين آيد و ا  باشد، هرگز به بهشت در نميز كسي كه يهودي يا نصرانيو گويند ج«

گوييد، دليل خويش را  اگر راست مي: بگو. آرزو و دلخوشي ايشان است
  ».بياوريد

 متكبرانه و مغرورانه بود و آن را به صورتهاي مختلفي � رفتار يهوديان با پيامبر اكرم
نعمان اضاء؛ :  تني چند از يهوديان به نامهاي:گويد ؛ چنانكه ابن عباس مي2داشتند ابراز مي

رسول .  آمدند و با او سخن گفتند� بحري بن عمرو و شاس بن عدي نزد پيامبر اكرم
تو ما را از ! اي محمد: ند و از عذاب بيمشان داد، گفتندخدا آنان را به سوي خدا فراخوا

اوند در مورد آنها اين  آن گاه خد3ترساني؟ ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم چه مي
  : يه را نازل فرمودآ

                                                           

 .71 همان، ص -1
 .497 – 495، ص 2، ج اليهود في السنة المطهره -2
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805  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

� ÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ (( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ¬¬ ¬¬6666 ÏÏ ÏÏmmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zzΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù 

ΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××$$$$ || ||³³³³ oo oo0000 ôô ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ 44 44 ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ àà àà7777 ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷???? tt tt//// (( (( ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �   
  )18 ،مائده(  

بگو پس چرا شما را . ما پسران و عزيزان خدائيم: گويند يهوديان ونصرانيها مي«
دهد؛ بلكه شما انسانهايي همچون سائر انسانها  در برابر گناهانتان عذاب مي

دهد  آفريده است و خداوند هر كه را بخواهد عذاب ميهستيد كه خدا، آنان را 
و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، متعلق به خدا است و 

  ».به سوي او است) همه(برگشت 
  
  

   بخل ورزيدن-12
د مرداني يكي از صفات بارز يهوديان، بخل ورزيدن و انفاق نكردن است؛ چنانكه آنها نز

ترسيم كه با از  اموالتان را در راه خدا خرج نكنيد؛ چراكه ما مي: تنداز انصار آمدند و گف
توانيد در آينده چه  دست دادن اموالتان فقير شويد و در انفاق، شتاب نكنيد؛ چراكه شما نمي

  : مورد آنها اين آيه را نازل فرمودآن گاه خداوند در . 1اتفاق خواهد افتاد

� tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè====yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ââ ââ[[[[ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš ššZZZZ$$$$̈̈̈̈ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF òò òò6666tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu 

ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôããããrr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ YY YYΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ •• ••ΒΒΒΒ �   )37 ،نساء(  
خوانند   مي ورزيدنورزند و مردمان را نيز به بخل آنان كسانيند كه خود بخل مي«

دارند و ما براي كساني كه  ميو نعمتي را كه خداوند بديشان داده است، پنهان 
  ».ايم اي آماده كرده كنند، عذاب خواركننده كفران نعمت مي

پنهان  آمده است، آن را � ييد محمدأيعني آنچه در تورات و در مورد تصديق و ت
  : دارند  مي

                                                           

 .488 – 487، ص 2، ج اليهود في السنة المطهره -1



806 الگوي هدايت

� #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttãããã öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 
tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã �   )39 ،نساء(  

آوردند و از آنچه خدا بديشان  شد اگر آنان به خدا و رستاخيز ايمان مي چه مي«
  ».كردند و خداوند آگاه از آنان است داده است، بذل و بخشش مي

  سري  عناد و خيره-13
 � قانيت و صداقت نبوت محمدبا وجود اينكه داليل و براهين زياد و آشكاري بر ح

سري، از ايمان آوردن امتناع ورزيدند و  وجود داشت، اما يهوديان به علت عناد و خيره
در كفر و تكذيب فرو رفتند؛ زيرا عناد ورزيدن و خيره سري قفل هواپرستي را بر خرد 

 است و ا را بيان كردهخداوند عزوجل اين صفت آنه. بندد زند و آن را مي ها مي و انديشه
  : فرموده است

� ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ss ss???? rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ss ss???? yy yy7777 tt ttFFFF nn nn==== öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

88 88ìììì ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttFFFF ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ nn nn==== öö öö6666 ÏÏ ÏÏ%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 88 88ìììì ÎÎ ÎÎ////$$$$ tt ttFFFF ÎÎ ÎÎ//// ss ss'''' ss ss#### öö öö6666 ÏÏ ÏÏ%%%% << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMM ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 uu uu !! !!$$$$ yy yy____ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####       šš šš���� ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )145 ،بقره( � ####$$
و اگر هر نوع برهان و حجتي براي آنان كه كتاب بديشان داده شده است، «

نمايند و تو از قبلة ايشان پيروي نخواهي كرد و  بياوري از قبلة تو پيروي نمي
ها و  اگر از خواستهنمايند و  برخي از آنان از قبلة برخي ديگر پيروي نمي

آرزوهاي ايشان پيروي بكني، بعد از آنكه خداوند، علم و دانايي به تو دست 
  ».گمان از زمرة ستمكاران خواهي بود داده است، در اين صورت بي

شوند و  اگر داليل متعددي براي آنان بياوري، اما آنان قانع نمي! آري اي محمد
  :  كه فرمود1كند  انها صدق پيدا مييابند و گفتة الهي در مورد هدايت نمي

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó èè èè???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

 tt ttãããã 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �   )101 ،يونس(  
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دهندگان به حال  آيات و بيم. بگو بنگريد در آسمانها و زمين چه چيزهايي است«
  ».خواهند ايمان بياورند افتد كه نمي كساني سودمند نمي

اينها برخي از صفتهائي بودند كه در شخصيت يهوديان تبلور و نماد پيدا كرده بودند 
و قرآن كريم به آن اشاره كرد تا حقيقت يهوديان را بشناسيم و هيچ گاه و در هيچ زمان 

  .گرفتار فريب آنان و منحرف نگرديم
  
  كند را درست و اصالح نميخداوند كار فسادكنندگان : چهارم

نامه ذكر اين مسئله بود كه بيانگر ميزان عدالت و جوانمردي  يكي ديگر از بندهاي پيمان
اين پيمان، براي شهروندان دولت اسالمي، مفهوم آزادي ديني را . رسول خدا است

برد و اين   ها را از بين مي سازد و اصل تعصب، مصادره و كنترل انديشه متحقق مي
 تا وقتي كه بتواند دشمنان خارجي خود  �اي تاكتيكي نبود كه پيامبر اكرم ع مسئلهموضو

را سركوب نمايد، از آن استفاده كند و بعد از آن به دشمنان داخلي خود كه با آنها پيمان 
هرگز چنين نبود؛ بلكه اين موضع براساس سياستي كه از شريعت . بسته بود، بپردازد
  1.تخاذ شده بودگرفت، ا الهي سرچشمه مي

 با يهوديان بست اين بود كه براي � نامه كه پيامبر اكرم يكي ديگر از بندهاي پيمان
اي را در ساية دولت اسالمي  هستند، زندگي شرافتمندانه) ذمي(آنان چون اهل كتاب 

وفايي بنا شده است، آنها  تأمين كند، اما از آنجا كه سرشت يهوديان بر خيانت و بي
 هرگز نخواهند توانست به عهد و پيمانهاي خود پايبند باشند؛ چنانكه ديري نتوانستند و

 نيز  �رسول خدا. نپائيد كه پيمانها را نقض نمودند و با دشمنان اسالم همدست شدند
با آنان رفتاري متناسب با شخصيت آنها، در پيش گرفت و يهود بني قينقاع و بني نضير 

 كه در اين مورد به تفصيل 2ني قريظه را به قتل رساندرا از مدينه بيرون راند و مردان ب
پيمانها اشاره كرده و قرآن كريم به طبيعت و برخورد يهوديان با . سخن خواهيم گفت

  : فرموده است

                                                           

 .151، ص دراسة في السيره -1
 .121ناصر العمر، ص . ، دالعهد و الميثاق في القرآن الكريم -2
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� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ££ ££NNNN‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO šš ššχχχχθθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ;; ;;οοοο §§ §§[[[[ ss ss∆∆∆∆ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ �   )56 ،انفال(  
شكنند و  اي، ولي آنان هر بار پيمان خود را مي ي كه از آنان پيمان گرفتهاي كسان«

  ».كنند از خيانت و نقض عهد پرهيز نمي
 با يهوديان � منظور از عهد در اينجا پيمانها و قراردادهايي است كه پيامبر اكرم

  .بست كه در كنار او بجنگند و عليه او كسي را ياري نكنند
 استفاده  �مختلف وگوناگوني براي توطئه عليه پيامبر اكرمهاي  يهوديان از وسيله

كردند، اما اين راهكارها موفقيت آميز نبود و به نتيجة دلخواه آنان كه از بين بردن 
اما علت اصلي ناكام . جماعت مسلمانان و دولت آنها و وجود سياسي آنان بود، نينجاميد

   گوناگون چيست؟هاي ماندن آنان با توجه به تمسك جستن به شيوه
توان اين امر بيان كرد كه شيوة تربيت نبوي، معاني و مفاهيم ايمان  علّت اصلي را مي

 استوار و محكم گردانيده بود، در نتيجه � را در دلهاي اصحاب و ياران رسول خدا
عبوديت خالصانه خدا را تحقق بخشيد و با انواع شرك مبارزه كرد و به شاگردان خود 

  .ز اسباب بيداري و قدرت مادي و معنوي استفاده نمايندياد داد كه ا
 يارانش را بر عزت و افتخار و مردانگي و شجاعت و نپذيرفتن ذلت و � پيامبر اكرم

ها تسليم نشدن و مقاومت در برابر آنها و از بين بردن  مقاومت و در برابر ظلم و توطئه
برابر انواع كيدهاي آنان از پاي گران تربيت كرده بود؛ پس آنها در  ها و توطئه توطئه

  1.درنيامدند و استقامت و بردباري نمودند تا اينكه بر دشمنان خود چيره شدند
توانست كوهها را از  اي بود كه مي مكر و توطئه يهوديان بسيار خطرناك و به گونه

رهبري  آنان در برابر مسلمانان صدر اسالم ناكام ماند؛ زيرا  يبيخ بركند، اما مكر وتوطئه
  2.رفت آنها را مستقيماً رسول خدا برعهده داشت و براساس برنامة الهي پيش مي

اند و شكست  هاي يهوديان از پاي درآمده ها و توطئه مسلمانان امروزي در برابر نقشه
خورند؛ چون مسلمانان از برنامه نبوي در تربيت امت و كيفيت تعامل و رفتار با  مي
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809  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

امروز امت اسالم شديداً نياز به رهبري خداجو و فرزانه و . كنند يهوديان استفاده نمي
آگاه كه توفيق الهي همراه او باشد و از اخالق و صفات يهوديان آگاهي داشته باشد، 
دارد تا تعامل و رفتاري آگاهانه با يهوديان داشته باشد كه اصول اين رفتار بر گرفته از 

  . قشر منحرف جامعه بشر باشد در رفتار با اين� سياست موفق پيامبر اكرم
هاي مختلف زندگي ملتها و دولتها   در زمينهدر عصر حاضر دستهاي پليد يهوديان

ارند و همين است دخيل است؛ دستهايي كه هدفي جز فساد و تباهي كردن در زمين ند
  : تعبير قرآني

� tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyèèèè óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### #### ·· ··ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù �   )33 ،مائده(  
نمايد؛ پس تالش  در اين جمله بر تجدد و استمرار داللت مياستعمال فعل مضارع 

يهوديان براي فساد، در مرحلة خاصي از تاريخ نبوده و نيست؛ بلكه تا روز رستاخيز به 
هاي  اند براساس توطئه اي ادامه خواهد داد و يهوديان توانسته چنين تالشهاي مذبوحانه

  .سرنوشت ملتها، چيره شوندحساب شده و در نبود وجود دولت اسالمي قوي بر 
نبوغ ومهارت يهوديان در تخريب و ويرانگري براي تمامي انسانها امري واضح و 

توان  نقش يهوديان را در دولتها از نظر اقتصادي، سياسي و تبليغاتي نمي. آشكار است
اند  داري و سوسياليزم حضور فعال داشته ناديده گرفت و در دو نظام جهاني يعني سرمايه

  .در انقالبهاي بزرگ جهان و سازمانهاي جهاني بزرگ نقش بسزائي داشته و دارندو 
كند كه در مورد قضيه يهود نوعي  آيا يك پژوهشگر آگاه چنين احساس نمي

  گويي شده است؟ مبالغه
اين سيماي هولناك در ذهن بسياري از مردم مجسم است كه يهوديان چرخش جهان 

اند و شخصيتهاي مهم   سياسي و مفكران و مبتكران جهانرا به دست دارند و آنها رهبران
هايي بر صفحه شطرنج بيش نيستند كه ديگران آنها را حركت  ديگر غير از يهوديان، مهره

  1.دهند مي
گويند، در مساعد  كتابهايي كه از يهوديان و نقش جهاني و خطرناك آنها سخن مي

ه است، مشاركت دارند و بشر را براي كردن زمينه براي تسليم شدن به آنچه اتفاق افتاد
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همه شكستهايي كه امت با آن برخورد كرد، اعم از شكستهاي فرهنگي و نظامي مهيا 
  .كند مي

احساس مردم به اينكه هر چيزي از سوي يهوديان يا از سوي محافل و جمعيت آنان 
 در مورد دارد و آنچه طراحي شده است، مردم را از مقاومت و رويارويي و جهاد باز مي

شود، ممكن است كه در مورد هر دشمني ديگر كه سياست ترور و  يهوديان گفته مي
توان جماعتهاي  به عنوان مثال مي. ارعاب فكري و نظامي را در پيش بگيرد، گفته شود

باطني در جهان اسالم كه داراي وجود قوي در مناطق و كشورهاي مختلف هستند، نام 
  .برد

به عنوان . شود هي بيش از شأن و مقام آنها اهميت داده ميبه چنين جماعتهايي گا
شود كه هر كس از اين گروه افراطي منحرف سخن بگويد و يا درباره آن  مثال شايع مي

. گيرد اش مورد تهديد قرار مي اي ارائه دهد درآمد و زندگي مطلبي بنويسد و يا مقاله
نمايي  اين بزرگ. 1كنند ختيار ميبنابراين، همه به خاطر حفظ روزي و جان خود سكوت ا

وحشتناك دشمنان يهودي ما، حقيقتي ندارد؛ زيرا مكر دوستان شيطان بسيار ناچيز و 
  : فرمايد يضعيف است؛ چنانكه خداوند م

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... 

$$$$ ¸¸ ¸¸����ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè || ||ÊÊÊÊ �  )76 ،نساء(  
جنگند و كساني كه كفر پيشه  اند، در راه يزدان مي كساني كه ايمان آورده«

گمان شيطان  بي. جنگند؛ پس با ياران شيطان بجنگيد اند، در راه شيطان مي كرده
  ».هميشه ضعيف بوده است

توان ضعف ايمان مسلمانان و دوري از  يكي از داليل قدرت يافتن دشمنان، را مي
برنامة پروردگار را ذكر نمود؛ چراكه در برابر ايمان واقعي و راستين ساير ترفندها و 

خورند، اما بايد عنصر ترس كه  ها شكست مي رود و همة نقشه ها از بين مي دسيسه
  .تها را از بين برده است، را از خود دور كردبسياري از همتها را سست و غير
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811  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

گذارند با قيام و  هنگامي كه مؤمنان با بردباري و استقامت خويش پا به ميدان مي
هاي ديگران را از  هاي يهوديان و يا نقشه ها را اعم از نقشه مقاومت خويش تمامي نقشه

  : فرمايد كنند؛ چنانكه خداوند مي يپاشند و نابود م هم مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 •• ••$$$$ ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÔÔ ÔÔÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ �   )120 ،آل عمران(  
رساند و  گري آنان به شما هيچ زياني نمي اگر بردباري كنيد و بپرهيزيد، حيله«

  ».دهند، احاطه دارد شكي نيست كه خداوند بدانچه انجام مي
اعتنا باشيم و آن  يچ وجه بدين معني نيست كه نسبت به قدرت دشمن بيو اين به ه

را ناچيز تصور كنيم؛ هرچند كه دشمن حقير و ناچيز باشد؛ بلكه هدف اين است كه در 
ميزان قدرت دشمن، راه ميانه و اعتدال را در پيش گيريم و در خطرناك نشان دادن و 

 كه باعث تضعيف قدرت مسلمانان گردد بزرگ جلوه دادن دشمن تا آن حد مبالغه نكنيم
و ارادة ما را سست كند و ما را براي پذيرش شكست آمده نمايد، همان طور كه نبايد 

 و 1اهداف دشمن را ناديده بگيريم و به خود چنان تلقي كنيم كه دشمني وجود ندارد
  : فرمايد را درخواهد آمد؛ چراكه مييقيناً سنت الهي در مورد يهوديان و ديگران به اج

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )81 ،يونس(   � ####$$
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  فصل چهارم
  

  ها مقاومت و دفاع و شروع سريه

  
 در مقابل دشمنان از آن استفاده نمود، شيوة � هايي كه پيامبر اكرم يكي از شيوه: اول

اسالمي با شروع مقاومت و برخورد با دشمن بود و اين سنت در مرحلة مدني دعوت 
 براي سركوبي مشركان � هاي نظامي و شروع جنگهايي كه پيامبر اكرم ها و دسته سريه

خورد و اين شيوه، ارتباط مستقيم و محكمي  از آن استفاده نمود، به وضوح به چشم مي
  : فرمايد ن دارد؛ چنانكه خداوند ميبا قدرت يافتن دي

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )251 ،بقره(   � ####$$
و اگر خداوند، برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر دفع نكند فساد، زمين را «

  ».گيرد و خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد فرا مي
  : فرمايد همچنين مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// @@ @@ dd dd,,,, yy yymmmm HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) χχχχ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 
ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ çç ççλλλλ °° °°;;;; ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ uu uuθθθθ || ||¹¹¹¹ ÓÓ ÓÓìììì uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ ÔÔ ÔÔNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ 

ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 33 33 \\ \\χχχχ uu uu$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 

33 33 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã �   )40 ،حج(  
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اند و تنها گناهشان  خانه و كاشانة خود اخراج شده همان كساني كه به ناحق از«
اصالً اگر خداوند بعضي از . پروردگار ما خدا است: اند گفته  مياين بوده است كه

هاي و كليسا) تاركان دنياراهبان و (مردم را به وسيلة بعضي دفع نكند، ديرهاي 
كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) يهوديان(شتهاي نو ك) نصرانيان(

دهد كساني  گردد و به طور مسلم خدا ياري مي شود، تخريب و ويران مي ياد مي
  ».خداوند نيرومند و چيره است. او را ياري دهند) با دفاع از آئين و معابد(را كه 

هاي نبرد و كشمكش حق و باطل كه بين   نمونه سوره بقره بعد از بيان251در آية 
سپاهيان طالوت و لشكريان مؤمن او و جالوت و پيروانش اتفاق افتاده است، در پايان آن 

  : ن آمده استآيه چني

� ££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   )251 ،بقره(   � ####$$
  ».ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد«

آيه بيانگر اين مطلب است كه دفع نمودن فساد به اين صورت، نعمتي است كه اين 
  1.گردد شامل حال تمامي مردم مي

دارد كه به دفاع از دوستان مؤمن  در پايان آيه قتال بعد از اينكه خداوند اعالم مي
دهد كه با دشمنان خود بجنگند،  خود خواهد پرداخت و بعد از اينكه به مؤمنان اجازه مي

\\ �: گويد پردازد و مي اي اساسي مي دهبا تأكيد به بيان قاع \\χχχχ uu uu$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 33 33 
\\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã اين سنت را دريافتند و �  اصحاب و ياران پيامبر اكرم� 

دانستند كه براي از بين بردن باطل و نابود كردن آن، حتماً بايد امتي پديد آيد كه داراي 
آنها . ريزي و قدرتي باشند كه با آن باطل را در هم بشكنند و نابود كنند هبري و برنامهر

ها و بازوهايي نياز دارد كه به وسيلة آنها برخيزد و پيش  به يقين دانستند كه حق به اراده
برود و به دلهايي نياز دارد كه شيفتة آن باشند و به پيوندهايي نيازمند است كه به آن 

  .شدمرتبط با
بايست با اين سنت، تعامل و رفتار   به آنها آموخت كه چگونه مي� پيامبر اكرم

درنگ فرمان الهي را وقتي كه آنها را به جهاد فراخواند، اجابت كردند؛  آنها نيز بي. نمايند

                                                           

 .514، ص 3، فخر رازي، ج مفاتيح الغيب -1
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اي مقرر  چون خداوند، جهاد را براي اين امت مشروع گردانيد و آن را به عنوان فريضه
يامت ادامه داشته باشد و ستم هيچ ستمگر و عدالت هيچ عادلي ساخت كه تا روز ق

كنند؛ مگر اينكه خداوند آنها  تواند آن را از ميان ببرد و هيچ قومي جهاد را ترك نمي نمي
جهاد مراحل . را خوار و ذليل خواهد كرد و دشمنانشان را بر آنها مسلط خواهد كرد

توان اين  صلي پيمودن اين مراحل را ميگوناگوني را پيمود تا مشروع گرديد و علّت ا
موضوع بيان نمود كه مسلمانان بيشتر پرورش و تربيت يابند و بيشتر با سرشت انسان 

ريزي آن سازگار  هماهنگي داشته باشد و بهتر مطابق با حركت دعوت و شيوة برنامه
  1.باشد

  : توان اين گونه خالصه نمود  را مياين چند مرحله
ط و خودداري و اين زماني بود كه مسلمانان در مكه به سر احتيا: مرحلة اول

خواستند كه به آنها اجازة جنگ و قتال بدهد، ولي   مي� آنها از پيامبر اكرم. بردند مي
  2.ام صبر كنيد؛ زيرا من به جنگ فرمان داده نشده: نها گفت به آ �پيامبر اكرم

قرار داده نكه بر آنها واجب اجازة جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اي: مرحلة دوم
  : فرمايد شود؛ چنانكه مي

� tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 �  
  )39 ،حج(   
گردد؛ چراكه بديشان  شود كه به آنان جنگ تحميل مي اجازه به كساني داده مي«

  ».ا است بر اينكه ايشان را پيروز كندستم رفته است و خداوند توان
جنگند؛ چنانكه  انان ميواجب قرار دادن كارزار با كساني كه با مسلم: مرحلة سوم

  :فرمايد مي

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
tt tt==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )190بقره (   � ####$$
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جنگند و تجاوز و تعدي نكنيد؛  راه خدا بجنگيد با كساني كه با شما ميو در «
  ».دارد زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي

كافران؛ چنانكه خداوند فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم : مرحلة چهارم
  : فرمايد مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ åå ååκκκκ ’’ ’’¶¶¶¶9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøOOOO $$ $$#### uu uu$$$$ || ||³³³³ tt ttãããã #### \\ \\���� öö ööκκκκ yy yy−−−− ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ2222 «« ««!!!! $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ 

ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ îî îîππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ×× ××ΠΠΠΠ ãã ãã���� ãã ããmmmm 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà ss ss???? ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$   )36 ،توبه(   � ####$$
شماره ماهها در حكم و تقدير خدا در كتاب آفرينش از آن روز كه آسمانها و «

اين آيين راستين . چهار ماه حرام است. باشد زمين را آفريده است، دوازده ماه مي
با همة مشركان . و تغييرناپذيري است؛ پس در آنها به خويشتن ستم نكنيد

جنگند و بدانيد كه خدا با  جملگي با شما ميبجنگيد؛ همان گونه كه آنان 
  ».پرهيزگاران است

وضعيت دولت نوپاي اسالم و حالت لشكريان اسالمي از نظر سازوبرگ افراد و 
كرد كه مسئلة جهاد  اينكه آنان تاكنون براي كارزار و جهاد آموزش نديده بودند اقتضا مي

گذشت تا  بود كه مدت زماني مينمايد و الزم  و قتال گام به گام حركت و پيشروي مي
توانستند با دشمنان دعوت اسالمي مانند كافران قريش كه مسلمانان را مورد اذيت و  مي

آزار قرار داده بودند و آنها را مجبور به ترك خانه و كاشانة آنان نموده بودند، حمله 
سالمي قدرت بود تا دولت ا چنين مي جهاد در ابتدا امري اختياري بود و بايد هم. كنند

طوري كه بتوانند در برابر قدرتهاي كفر شبه به بگيرد و تعداد مسلمانان بيشتر شوند،
چنانكه همين طور شد، بايستند جزيره عربستان اگر بر ضد مسلمانان بسيح شدند،

مقاومت نمايند و واجب گرديدن جنگ در صورتي است كه وضعيت دولت اسالمي و 
البته . مادگي رويارويي با همه احتماالت را داشته باشدلشكر اسالمي در حدي باشد كه آ

اگر مسلمانان مدينه مورد حملة دشمنان خود قرار بگيرند، جنگيدن در اين صورت بر 
آنها فرض است و اختياري نيست؛ چنانكه اين مسئله يكي از موضوعاتي است كه در 
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ه دفاع از دعوت نمود كه در را بيعت عقبه دوم مطرح گرديد و انصار را موظف مي
  1.اسالمي و صاحب آن و پيروان دعوت با سرخ و سياه و هر كس كه باشد، بجنگند

 آموزش فنون � داد، پيامبر اكرم با نزول آياتي كه اجازه جنگ را به مسلمانان مي
كرد و  جنگي به يارانش را آغاز كرد و خود نيز در تمرين و مانورها و نبردها شركت مي

ترين و بهترين عبادتها قرار داد كه به وسيلة آن انسان به   را از بزرگآمادگي براي جهاد
  : فرمايد رد كه مي اين گفتة الهي را اجرا ك� شود و پيامبر اكرم خداوند متعال نزديك مي

� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω 
ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �   )60 ،انفال(  
رگ ساز وب (توانيد نيرو و اسبهاي ورزيده آنان تا آنجايي كه مي) مبارزه با(براي «

آماده سازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد و كساني )جنگ
شناسيد و خدا آنان را  ديگر جز آنها را نيز به هراس اندازيد كه ايشان را نمي

هر آنچه در راه خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما . شناسد مي
  ».بينيد شود و هيچ گونه ستمي نمي داده مي

 در ساختن و آماده كردن مجاهدان مسلمان بر دو شيوة متوازن   �ه پيامبر اكرمبرنام
توجيه معنوي از يك طرف و آموزش علمي از :  بود و اين دو شيوه عبارت بود ازاستوار

  .طرف ديگر
  
   توجيه و رهنمود معنوي-1

وزي يا كرد و اميد قطعي پير  براي باال بردن معنويات مجاهدان تالش مي� پيامبر اكرم
نمود و از آن لحظه به بعد، همواره اين اميد، مسلمانان  بهشت را در وجود آنها تثبيت مي
نمود تا با تمام قواي جسمي و  برد و او را وادار مي را در ميدانهاي جنگ به پيش مي
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ا در اين رسول خد. 1روحي براي پيروز شدن يا مرگ زير ساية شمشير تالش نمايد
بودند كه دوست نداشتند از من  به خدا سوگند، اگر مرداني نمي«: رمودف راستا به آنان مي

ديدم كه آنها را بر آن سوار كنم و با خود ببرم، از هيچ  باز بمانند و من هم چيزي نمي
ماندم و سوگند به كسي كه جانم در دست  شود، باز نمي جنگي كه در راه خدا مي

س زنده شوم، باز كشته شوم، سپس اوست، دوست داشتم در راه خدا كشته شوم؛ سپ
  2»... .زنده شوم و باز كشته شوم و باز زنده گردم و 

شود، دوست ندارد به دنيا بازگردد و  هركس كه وارد بهشت مي«: فرمود همچنين مي
كند به دنيا برگردد  چيزي از چيزهاي روي زمين را داشته باشد؛ به جز شهيد كه آرزو مي

  3».بيند ه شود و اين به خاطر گراميداشتي است كه ميو دوباره در راه خدا كشت
  
   اسلوب علمي-2

 بر اين بود كه از تواناييهاي قشرهاي مختلف امت از مردان، � سعي و تالش پيامبر اكرم
نيزه زني؛ :  كند و به مهارتهاي جنگي از قبيلزنان، كودكان، نوجوانان و پيرمردان استفاده

هاي متوازن تربيت   برنامه� پيامبر اكرم. اري پرداختشمشيرزني؛ تيراندازي و اسب سو
توجيه؛ آموزش؛ اميد به پيروزي يا بهشت و به كارگيري تمامي تالش در : نظامي از قبيل

نمود تا آنچه از فنون  آميخت و مسلمانان را تشويق مي ميدانهاي جهاد را به هم مي
هركس «: يي كه فرمودطر داشته باشند تا جاگيرند، خوب به خا جنگي را فرا مي

سخن پيامبر دعوتي است » .4تيراندازي را فراگرفت، سپس آن را ترك كرد، از ما نيست
اند؛ چراكه همه بايد تيراندازي را  براي عموم؛ حتي براي كساني كه به سن پيري رسيده

دهد و در فكر شكوفا  اسالم به ساير استعدادها و توانهاي امت، اهميت مي. تمرين بكنند
  .ختن و حسن استفاده از آن استسا

                                                           

 .161 ص ،دراسة في السيره -1
 .2797 ة، شمار268، ص 3، كتاب الجهاد و السيره، باب تمني الشهاده، ج البخاري -2
 .2817 ة، شمار274، ص 3 همان، باب تمني الرجوع للدنيا، ج -3
 . 1919 ة، شمار1523، ص 3، كتاب االماره، باب فضل الرمي و الحث عليه، ج مسلم-4
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 در تمامي شرايط و اوضاع به دشمنان توجه داشت و مسلمانان را � آن حضرت
كرد كه از تمامي وسايل موجود براي نابودي دشمنان استفاده  تشويق و تحريك مي

آگاه باشيد كه : وان داريد آماده كنيد؛ سپس فرمودهر چه نيرو و ت«: مايند؛ چنانكه فرمودن
  1».، تيراندازي است؛ آگاه باشيد كه نيرو، تيراندازي استنيرو

هاي مادي و   به مسلمانان آمادگي در تمامي زمينه� قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم
؛ چنانكه معنوي را آموخت و از آنان خواست تا در مقابل دشمن آماده و متحد باشند

  :فرمايد خداوند متعال مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù BB BBNNNN$$$$ tt tt6666 èè èèOOOO ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$#### 

$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ �  )71 ،نساء(  
ايد، احتياط نماييد و آمادگي خود را حفظ كنيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».دسته دسته همگي با هم بيرون رويد
نان هاي دشم اين آيه داللت بر وجوب عنايت به اسباب و برحذر بودن از دسيسه

نمايد و انواع آمادگيهاي مربوط به سالح و جسم و آموزش نظامي به مجاهدان و  مي
رهنمود ساختن آنان به اموري كه آنان را در جهاد با دشمنان و سالم ماندن از مكرهاي 

خداوند به طور مطلق دستور آمادگي و احتياط در . گردد نمايد را شامل مي آن كمك مي
ست و نوع خاصي رامشخص نكرده است؛ چراكه به تناسب و نوع برابر دشمنان را داده ا

نمايند و عالوه بر آن دشمن از نظر تعداد و نوع مبارزه، ضعيف و قوي  سالحها فرق مي
  .شود مي

 مدرسة بزرگي براي تزكيه نفس بود � جهاد از ديدگاه اصحاب و ياران رسول خدا
و مورد نظر را خواهد داد كه آنها و آنها يقين داشتند كه جهاد هنگامي نتيجة مطلوب 

جهاد خود را خالصانه براي رضاي خدا انجام دهند و به آنچه به آن ايمان دارند و مردم 
براي آنها  خطر رياكاري در اعمال را � پيامبر اكرم. خوانند، عمل نمايند را به آن فرا مي

گيرد،  است قرار مياولين كسي كه در روز قيامت مورد بازخو«: بيان نموده بودو فرمود
كنند و خداوند  او را احضار مي. مردي است كه ظاهراً در راه خدا شهيدشده است
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با اين نعمتها چه كار : گويد شود؛ سپس خداوند مي تذكر مينعمتهايش را به او م
دروغ : گويد خداوند مي.  به شهادت رسيدمگويد در راه تو جنگيدم تا اينكه اي؟ مي كرده

 جهاد كردي تا ديگران بگويند فالني چه قدر شجاع و با جرأت است و گفتي؛ بلكه تو
اش به سوي جهنم  دهد كه او را بر چهره اين در دنيا گفته شد؛ سپس خداوند دستور مي

كنند كه علم آموخته و آن را به ديگران ياد داده و  بكشانند؛ پس مردي را احضار مي
 با اين :گويد شود و مي ه او متذكر ميرا بخداوند نعمتهاي خود . قرآن خوانده است

و قرآن علم آموختم و آن را به ديگران ياد دادم و در راه ت: گويد نعمتها چه كردي؟ مي
فالني چه انسان : كردي كه بگوينددروغ گفتي؛ بلكه چنين : فرمايد خداوند مي. خواندم

اش  ا بر چهرهدهد كه او ر بخشنده و سخاوتمندي است و اين گفته شد؛ سپس دستور مي
  1».به سوي دوزخ بكشانند

 خالصانه و براي خدا و به اميد پاداش وي و از ترس  �بنابراين ياران پيامبر اكرم
سخن آنها براي خدا بود و اموال خود را در جهت كسب . كردند عذابش جهاد مي

ام الي نتنمودند وجان خود را در راه دفاع از دين خدا و براي اع رضايت خدا، خرج مي
جهاد آنها در راه خدا آثار بزرگي در تزكية نفسهايشان گذاشت كه . كردند خدا تقديم مي

  : ز آثار آن را اين گونه بيان نمودتوان برخي ا به طور خالصه مي
   آزاد كردن نفس از شيفتگي زندگي دنيا و وابستگي به آن-

ن به آخرت و رغبتي نسبت به دنيا و چشم دوخت جهاد در راه خدا تمرين عملي بي
مشتاق بودن به نعمتهايي است كه خداوند براي بندگانش در بهشت آماده كرده است كه 

مجاهد . ترين مسائلي است كه از نظر اسالم در تزكية نفسها، مؤثر است اين از بزرگ
د تا او را خشنود سازد؛ چراكه خداوند، فروش ي است كه وجودش را به خدا ميكس

ها است و او خود اين افتخار را به مجاهدان داده كه چيزي را خالق و مالك حقيقي جان
  : فرمايد خرد؛ خداوند مي ز آنها ميكه به آنها بخشيده است، دوباره ا

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33““““ uu uu$$$$ tt ttIIII ôô ôô©©©© $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ      χχχχ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 44 44 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttFFFF øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ (( (( #### ´´ ´´‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 
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$$$$ yy yy)))) yy yymmmm †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44†††† nn nnûûûû ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44 (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÅÅ ÅÅ³³³³ öö öö6666 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø‹‹‹‹ uu uu;;;; ÎÎ ÎÎ//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

šš ššχχχχθθθθ çç çç6666 ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ −− −−FFFF9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ2222≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FFψψψψ $$ $$#### ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èèδδδδ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç ççtttt ÎÎ ÎÎ:::: «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ÎÎ ÎÎ$$$$ ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )112 – 111 ،توبه(   � ####$$
در . كند هشت خريداري ميگمان، خداوند جان و مال مؤمنان را در مقابل ب بي«

اي است راستين  شوند و اين وعده كشند وكشته مي جنگند؛ پس مي راه خدا مي
كه خداوند آن را در تورات و انجيل و قرآن داده است و چه كسي از خدا به 

ايد، شاد باشيد و اين  اي كه كرده تر است؛ پس به معامله عهد خود وفا كننده
آنان توبه كننده، پرستنده، سپاسگذار . ي استپيروزي بزرگ و رستگاري سترگ

كننده، نمازگزار، دستور دهنده به كار نيك، بازدارنده از كار بد و حافظ قوانين 
  ».باشند و مژده بده به مؤمنان خدا مي

   پاك گردانيدن نفس و آموزش دادن آن به صبر و جان فدايي-
 يقين كرده بودند كه بهشت � اكرم در پرتو تربيت پيامبر  �اصحاب و ياران پيامبر اكرم

آيد و بايد نفس را به  با سختيها احاطه شده است و با تن پروري و راحتي به دست نمي
مجاهدت وادار نمود تا در برابر سختيها و خطرها استوار و مقاوم باشد و تنبلي و كاهلي 

كرده است تا همچنين آنان از قرآن كريم آموختند كه حكمت خداوند اقتضا . را رها كند
وجود انسانها را در معرض پاكسازي قرار بدهد و پايداري آن آشكار گردد و ميدان 

  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مي1ترين مدرسة پاكسازي است جهاد، بزرگ

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 óó óó¡¡¡¡ || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¡¡ ¡¡§§§§ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÓÓ ÓÓyyyy öö öö���� ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyγγγγ ää ää9999 ÍÍ ÍÍρρρρ#### yy yy‰‰‰‰ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÉÉ ÉÉΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ }} }}ÈÈÈÈ ÅÅ ÅÅ cc ccssss yy yyϑϑϑϑ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt,,,, yy yyssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
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šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ$$$$ ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 

ββββ rr rr&&&& çç ççνννν öö ööθθθθ ss ss)))) ùù ùù==== ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ ss ss???? �   )143 – 140 ،آل عمران(  
حتي جراحتي رسيده است، به آن جمعيت نيز جرا) مسلمانان(اگر به شما «

همانند آن رسيده است و ما اين روزها را در ميان مردم دست به دست 
گردانيم تا خداوند ثابت قدمان برايمان راجدا سازد و مؤمنان شناخته شوند و  مي

خداوند از ميان شما قربانياني برگيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند و 
ند مؤمنان را سره و دارد و تا اينكه خداو خداوند ستمكاران را دوست نمي

ايد كه شما به بهشت  آيا پنداشته. خالص گرداند و كافران را نابود وتباه سازد
درخواهيد آمد، بدون آنكه خداوند كساني از شما را مشخص سازد كه به تالش 

شما كه . اند و بدون آنكه خداوند بردباراني را متمايز گرداند و جهاد برخاسته
بينيد و  اينك مرگ را مي. ه با آن روبرو شويد، داشتيدتمناي مرگ را پيش از آنك

  ».نگريد شما بدان مي
  شود  جهاد باعث عزت نفس و قدرت آن مي-

 در ساية رهنمود نبوي فرا گرفتند كه جهاد در راه خدا � اصحاب و ياران رسول خدا
ترين وسيله براي رشد عزت نفس و تقويت و پاك كردن آن از ذلت و خواري و  بزرگ

سالت و رذالت است؛ چنانكه خداوند در كتاب خود بيان نموده است كه مؤمن با ك
ردگار و تمسك به دين خدا عزت و عزيز است و اين عزت، مرهون ايمان او به پرو

  : باشد مي

� tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy____ §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####      ∅∅∅∅ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 –– ––““““ tt ttãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ 

ää ääοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �   
  )8 ،منافقون(  

 گويند اگر به مدينه برگشتيم، بايد افراد با عزت و قدرت، اشخاص خوار و مي«
عزت و قدرت از آن خدا و پيامبر وي و مؤمنان . ناتوان را از آن جا بيرون كنند

  ».دانند  نمياست و ليكن منافقان
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پس هرگاه مسلمان از جهاد شانه خالي كند و به دنيا مشغول گردد و از آخرت غافل 
 � پيامبر اكرم. گيرد شود، وجودش به ذلت و خواري و ضعف و كرنش خو مي

 و به كشاورزي راضي 2 معامله كرديد و دم گاوها را گرفتيد1هرگاه به عينه«: فرمايد مي
گرداند و آن را دور  ، خداوند ذلتي بر شما مسلط ميشديد و جهاد را ترك گفتيد

  3».نمايد تا اينكه به دين خود بازگرديد نمي
ترين هدف خود قرار داده است و فقط براي آن  و در مورد كسي كه دنيا را بزرگ

يد الهي قرار بگيرد رود كه مشمول اين وع انديشد، بيم آن مي نمايد و به آن مي تالش مي
  : فرمايد كه مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ œœ œœΡΡΡΡ rr rr'''' yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÛÛÛÛ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ôô ôô tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xxîîîî ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ �   )8 – 7 ،يونس(  
كنند  كشند و به زندگي دنيوي بسنده مي  انتظار نميمسلماً كساني كه ديدار ما را«

مانند، چنين كساني جايگاهشان دوزخ است، به  توجه مي و از آيات ما غافل و بي
  ».كنند سبب كارهايي كه مي

هركس در حالي بميرد كه جهاد نكرد و خود را به «:  فرمود� همچنين پيامبر اكرم
  4».ستآن تحريك ننمود، بر بخشي از نفاق مرده ا

 راه جهاد را تمام مشكالت آن در پيش گرفتند و بنابراين، سزاوار � ياران پيامبر اكرم
  : فرمايد ي از جانب خدا شدند كه ميمژدة بزرگ

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  
  )69 ،عنكبوت(  

                                                           

 . يعني به كسي كااليي بفروشد و سپس با قيمتي كمتر، همان را از او بخرد-1
 . يعني به كشاورزي و شخم زدن زمينها مشغول شديد-2
 . و صحيح است3462 ة شمار، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينه،ابوداود -3
 .1910 ة، كتاب االماره، باب ذم من مات و لم يغز، شمارمسلم -4
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گردانيم  كنند، آنان را به راههاي خود، رهنمود مي ه ما جهاد ميكساني كه در را«
  ».و قطعاً خدا با نيكوكاران است

  
  اهداف جهاد در راه خدا: دوم
   حمايت از آزادي عقيده-1

  : فرمايد يخداوند متعال م

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& —— ——#### àà àà2222 ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 ÂÂ ÂÂχχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

(( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$####      χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ×× ××$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ çç çç$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$   )40 – 39 ،انفال(   � ####$$
اي باقي نماند و دين خالصانه از آن خدا گردد؛ پس  و با آنان پيكار كنيد تا فتنه«

كنند و اگر پشت كردند،  بيند چيزهايي را كه مي شتند، خدا مياگر دست بردا
بدانيد كه خداوند سرپرست شما است و او بهترين سرپرست و بهترين ياور و 

  ».مددكار است
شود و آن اينكه بايد  اي ديگر به مسلمانان واگذار مي اينجا وظيفه: گويد سيد قطب مي

و مانع رسيدن آن به طور آزادانه به مردم كند  هر نيرويي كه درمقابل دعوت قد علم مي
بايست از ميان برداشته  سازد، مي نمايد و مردم را منحرف مي گردد و آن را تهديد مي مي

شود و مسلمانان بايد همواره به جهاد بپردازند تا مبتال كردن مؤمنان به فتنه براي هيچ 
ينكه در پذيرفتن دين اجبار و نه ا... قدرتي در زمين ممكن نباشد و دين از آن خدا باشد 

اكرامي باشد؛ بلكه به اين معني كه دين خدا در زمين برتر و باال باشد طوري كه هر كس 
اي از كسي نداشته باشد و بايد جهاد ادامه داشته  كه بخواهد آن را بپذيرد، ترس و واهمه

و به اهل آن باشد تا در زمين خدا، قانون و نظامي كه مانع رسيدن نور خدا و هدايت ا
جهاد ... در چهارچوب اين اصول عام، جهاد در اسالم مشروع شد . باشد، باقي بماند

براي عقيده وحفاظت آن از محاصره و فتنه و حفاظت شريعت و قانون الهي در زندگي 
و تثبيت پرچم آن در زمين خواهد بود، به صورتي كه هر كس قصد تجاوز به آن را 

شود و هر كس عالقمند باشد به اين عقيده بپيوندد،  اد برپا ميداشته باشد، بداند كه جه
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دهد و بر  بدون اينكه از كسي بهراسد و اين تنها جهادي است كه اسالم به آن دستور مي
دهد  شوند، شهيد قرار مي نمايد وكساني را كه در اين جهاد كشته مي آن تأكيد مي

  1.شمارد ، دوستان خدا ميگيرند وكساني را كه پرچم اين جهاد را برعهده مي
  
   حمايت از شعائر و عبادات-2

  : فرمايد خداوند متعال مي

� \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏùùùù≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 55 55ββββ#### §§ §§θθθθ yy yyzzzz AA AA‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xx.... 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÎÎ ÎÎ$$$$ óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ 

íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ$$$$ öö öö>>>> tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// @@ @@ dd dd,,,, yy yymmmm HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) χχχχ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ oo ooΨΨΨΨ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ çç ççλλλλ °° °°;;;; ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ uu uuθθθθ || ||¹¹¹¹ ÓÓ ÓÓìììì uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

ÔÔ ÔÔNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ŸŸ ŸŸ2222 õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### #### ZZ ZZ$$$$>>>> ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 33 33 \\ \\χχχχ uu uu$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

 tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 33 33 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )41 – 38 ،حج(  � ####$$
پيشگان كافر را  كند از مؤمنان؛ چراكه مسلماً خداوند خيانت  ميخداوند دفاع«

) تحميل(شود كه به آنان جنگ  اجازة جنگ به كساني داده مي. دارد دوست نمي
گردد؛ چراكه بديشان ستم رفته است و خداوند توانا است بر اينكه ايشان را  مي

اند و تنها  خراج شدههمان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانة خود ا. پيروز كند
اصالً اگر خداوند . پروردگار ما خدا است: اند گفته شان اين بوده است كه ميگناه

كليساهاي و ) راهبان(بعضي از مردم را به وسيلة بعضي دفع نكند، ديرهاي 
كه در آنها خدا بسيار ) مسلمانان(و مسجدهاي ) يهوديان(و كنشتهاي ) نصاري(

دهد كساني  گردد و به طور مسلم خدا ياري مي ن ميشود، تخريب و ويرا ياد مي
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كساني هستند كه هرگاه . را كه او را ياري دهند؛ خداوند نيرومند و چيره است
پردازند و  دارند و زكات را مي در زمين، ايشان را قدرت بخشيم، نماز را بر پا مي

 نمايند و سرانجام همة كارها به خدا امر به معروف و نهي از منكر مي
  ».گردد برمي

اگر خداوند مسلمانها را به وسيله جهاد بر كافران مسلط و چيره : گويد نسفي مي
شدند و براي  گردانيد، مشركان بر ملتهاي مختلف و بر عبادتگاههايشان مسلط مي نمي

كردند و براي يهوديان  گذاشتند و ديرهاي عبادتگزاران را تخريب مي نصارا كليسايي نمي
گذاشتند و يا به اين معنا است كه  تند و براي مسلمانها مساجد نميگذاش كليسا نمي

 بر مسلمانها و بر اهل كتابي كه در پناه آنها هستند،  �مشركان در دوران امت محمد
اينكه ديگر . كردند شدند و عبادتگاههاي هر دو گروه را منهدم و تخريب مي مسلط مي

اند يا به  آنها قبل از مساجد به وجود آمدهاند، چون  عبادتگاهها قبل از مساجد ذكر شده
  1.اند تا مساجد خاطر اينكه سخن از انهدام است و آنها سزاوارتر براي انهدام

  
   دفع فساد از زمين-3

  : فرمايد خدوند مي

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã———— tt tt���� tt tt//// šš ššVVVVθθθθ ää ää9999$$$$ yy yy∨∨∨∨ ÏÏ ÏÏ9999  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ùù ùùøøøø ÌÌ ÌÌ���� øø øøùùùù rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã #### ZZ ZZ$$$$ öö öö9999 || ||¹¹¹¹ ôô ôôMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 rr rrOOOO uu uuρρρρ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### yy yy‰‰‰‰ øø øø%%%% rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt““““ yy yyγγγγ ss ssùùùù ÂÂ ÂÂχχχχ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 

«« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ………… ãã ããρρρρ#### yy yyŠŠŠŠ šš ššVVVVθθθθ ää ää9999%%%% yy yy`̀̀̀ çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF tt ttΡΡΡΡ 

šš šš���� øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )252 – 250 ،بقره(   � ####$$
پروردگارا، صبر و : و سپاهيان او قرار گرفتند، گفتندهنگامي كه در برابر جالوت «

ان را ثابت و استوا بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز شكيبايي بريز و گامهايم
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سپس به فرمان خدا ايشان را فراري و شكست دادند و داود، جالوت را . گردان
دانست بدو ياد  كشت و خداوند حكومت و حكمت بدو بخشيد و از آنچه مي

ن داد و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر دفع نكند، فساد زمي
گيرد، ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد اين آيات  را فرا مي

  ».تو از زمرة فرستادگان هستي خوانيم و خدا است كه آنها را به حق بر تو مي
اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر از بين : گويد ميزمخشري 

شدند و زمين  كرد، مفسدان چيره مي يبرد و به وسيلة آنان از فسادشان جلوگيري نم نمي
رفت و مصالح آن يعني كشاورزي  شد و منافع آن از بين مي به فساد و تباهي كشيده مي

دالرحمان شيخ عب. 1رفتند كند، از بين مي و توليد نسل و ساير آنچه زمين را آباد مي
جود دارد در اين آيه درسها و عبرتهاي زيادي براي امت و: گويد سعدي در تفسيرش مي

از آن جمله يكي فضيلت جهاد در راه خدا و فوايد و نتايج آن است و او تنها سببي 
  .شود است كه باعث حفظ دين و حفظ منافع و جانها و اموال مي

مجاهدان گرچه كارها بر ايشان دشوار باشد، ولي سرانجام نيكويي خواهند داشت؛ 
كنند، گرچه اندك زماني استراحت  همان گونه كه آنهايي كه از جهاد شانه خالي مي

  2.كنند و راحت خواهند بود، اما به زودي گرفتار رنج و مشقت خواهند شد مي
  
   آزمايش و تربيت و اصالح-4

  : يدفرما خداوند متعال مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... zz zz>>>> ÷÷ ÷÷$$$$ || ||ØØØØ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óó//// èè èèφφφφθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFFΖΖΖΖ ss ssƒƒƒƒ ùù ùùRRRR rr rr&&&& 

(( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà±±±± ss ssùùùù ss ss−−−−$$$$ rr rrOOOO uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? ÜÜ ÜÜ>>>> öö öö���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu$$$$ || ||ÇÇÇÇ tt ttGGGGΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 33 33 
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tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$####  nn nn==== ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uuKKKK yy yy™™™™ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;$$$$ tt tt//// ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ss ssùùùù §§ §§���� tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; �   )6 – 4 ،محمد(  
شويد، گردنهايشان را بزنيد و همچنان ادامه  هنگامي كه با كافران روبرو مي«

در اين هنگام . كوبيد دهيد تا به اندازة كافي، دشمن را ضعيف و درهم مي
گيريد  گذاريد و يا فديه مي بعدها يا بر آنان منت مي. محكم ببنديد) اسيران را(

برنامه . كند نهد و نبرد فروكش مي تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي
گرفت، اما خدا خواسته  خواست خود از آنان انتقام مي اين است و اگر خدا مي

ه كساني كه در راه خدا كشت. است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد
به . گذارد مزد نمي گيرد و بي شوند، خداوند هرگز كارهايشان را ناديده نمي مي

كند و حال و وضعشان را خوب و عالي  زودي خداوند آنان را رهنمود مي
نمايد و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه آن را بديشان معرفي كرده  مي

  ».است

 �ابن كثير در تفسير  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 33 يعني جهاد و : گويد  مي� 33
جنگيدن با دشمنان را براي شما مشروع نمود تا شما را بيازمايد و حاالت شما را 

يت جهاد بيان نموده و همان طور كه حكمت خود را دربارة مشروع. 1آزمايش كند
  : فرموده است

� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

zz zzΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÎÎ ÎÎ$$$$ ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )142 ،آل عمران(  � ####$$
ايد كه شما به بهشت درخواهيد آمد، بدون آنكه خداوند كساني از  آيا پنداشته«

اند و بدون آنكه خداوند  شما را مشخص سازد كه به تالش و پيكار برخاسته
  ».بردباران را متمايز گرداند

خداوند مؤمنان را، وقتي كه آنان را به زدن گردن كافران و به : گويد قطب ميسيد 
دهد  اي از قدرت خود قرار مي دهد، پرده اسارت گرفتن و ضعيف كردن آنان دستور مي
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داد؛ بدون اينكه اين اسباب در ميان  خواست آشكارا كافران را شكست مي و اگر مي
  : فرمايد خواهد؛ چنانكه مي ر را ميود خيباشند، اما خداوند براي بندگان مؤمن خ

� || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××νννν öö öö���� ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èèδδδδ tt tt���� õõ õõ3333 ss ss???? $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 (( (( ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ™™ ™™6666 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ @@ @@$$$$ ŸŸ ŸŸ°°°° öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )216 ،بقره(  

جنگ و جهاد بر شما واجب گشته است و حال آنكه از آن بيزاريد، ليكن چه «
داريد و آن چيزي براي شما نيك باشد و چه بسا  بسا كه چيزي را دوست نمي

داند و شما  چيزي را دوست داشته باشيد و آن چيز براي شما بد باشد و خدا مي
  ».دانيد نمي

كند و اسباب نيكيهاي بزرگ  تربيت و اصالح ميآزمايد و آنها را  و خداوند آنها را مي
  : گرداند ا برايشان ميسر و آسان مير

خواهد آنها را بيازمايد و اين آزمايش، باعث بروز بهترين توانائيها و   مي–الف 
آن گاه هيچ چيزي براي انسان بهتر از حقي كه به آن . گردد استعداد در وجود مؤمنان مي

كشد  كند و مي داند و در راه آن جهاد مي  را واالترين ارزش ميماند و آن ايمان دارد نمي
اگر زنده است به خاطر همان حق و معرفتي است كه كسب نموده . شود و كشته مي

  .شود است و زندگي را جز در سايه آن حق دوست ندارد و تسليم كسي نمي
 و عالقه به خواهد آنان را تربيت كند و از وجود آنان هر نوع ميل  خداوند مي–ب 

كاالهاي خاكي اين دنيا را بيرون نمايد و ضعفها را در وجود آنان از بين ببرد و قوي 
شوند و نقصها برطرف گردد و هر چيز ناشايست و نامناسب را از وجود آنها بزدايد تا 

هاي آنان در يك كفه قرار بگيرند و در كفة ديگر لبيك به دعوت جهاد و  تمامي عالقه
تر از آن كفة ديگر باشد و خداوند  ه رضاي خدا باشد و اين كفه سنگينچشم دوختن ب

  .كنند داند كه وقتي به آنها اختيار انتخاب داده شود، آنها گزينة بهتر را انتخاب مي مي
در رنجها و سختيهاي جهاد در راه خدا و در . خواهد آنان را اصالح كند  مي-ج 

اي، براي انسان مجاهد خطرهايي كه مردم را   معرض مرگ قرار گرفتن و يا در هر مرحله
دارد تا بسياري از اخالق و ارزشهاي خود را براي نجات از آن دست بدهند ناچيز  وا مي
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اند، سهل و آسان است؛  و حقير است؛ چراكه اين خطرها براي آنان كه با آن خو گرفته
 و متوجه شدن به خدا خواه از آن خطرها جان سالم به در ببرد يا خطر او را فرا بگيرد

گويا اين  نمايد و كند كه برق با اجسام مي در هر بار و در لحظات خطر كاري مي
اي براي دلها و جانها است كه آن را بر اساس صفا و پاكي و  رويارويي، ساختار تازه

  .دهد خلوص شكل مي
موارد ذكر شده اسباب اصالح تمام جامعة بشري است كه رهبري آن به دست 

داني است كه دلهايشان از وابستگي به تمامي كاالها و فريبندگيهاي دنيا خالي مجاه
است؛ مجاهداني كه زندگي برايشان ارزشي ندارد و آنها در راه خدا وارد خطرهاي 

شوند و در دلشان چيزي وجود ندارد كه آنها را از خدا و چشم دوختن  آفرين مي مرگ
حقا كه هرگاه رهبري جامعه بشري را . مايدبه رضاي او باز دارد و به خود مشغول ن

گردند و  شود و بندگان اصالح مي چنين انسانهايي به دست بگيرند تمام زمين اصالح مي
براي چنين انسانهايي اين موضوع كه تسليم كفر و گمراهي و فساد شوند و پرچم 

 فداكاريهاي رهبري را به آنها بسپارند؛ در حالي كه آنها اين پرچم را با خون و جان و
  1.اند، امر بسيار دشواري است فراوان به دست آورده

  
   آنانةئنمودن كافران وتضعيف توطو خوار  ترساندن -5

  : فرمايد خداوند مي

� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω 
ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �   )60 ،انفال(  
توانيد نيرو و اسبهاي ورزيده آماده سازيد  آنان تا آنجايي كه مي) مبارزه با(براي «

 و دشمن خويش را بترسانيد و كساني ديگر جز آنها را نيز به تا بدان دشمن خدا

                                                           

 .3286، ص 6، ج في ظالل القرآن -1
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هر آنچه در راه . شناسد شناسيد و خدا آنان را مي هراس اندازيد كه ايشان را نمي
شود و هيچ گونه  خدا صرف كنيد، پاداش آن به تمام و كمال به شما داده مي

  ».بينيد ستمي نمي
  : فرمايد و مي

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ öö öö//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ““““ øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷$$$$ ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ÉÉ ÉÉ#### ôô ôô±±±± oo oo„„„„ uu uuρρρρ 

uu uu‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ óó óó==== ÏÏ ÏÏδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ xx xxáááá øø øø‹‹‹‹ xx xxîîîî óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 33 33 ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ çç ççFFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm �   )15 – 14 ،توبه(  
ما عذاب كند و خوارشان دارد و با آن كافران بجنگيد تا خدا آنان را به دست ش«

هاي اهل ايمان را شفا بخشد و كينه را از   گرداند و سينهزشما را برايشان پيرو
خداوند آگاه و . پذيرد دلهايشان بردارد و خداوند توبة هركس را بخواهد، مي

  ».داراي حكمت فراوان است
  : فرمايد و مي

� öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss????      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG ss ss%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ 44 44 uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¹¹ ¹¹ II IIξξξξ tt tt//// $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ \\ \\χχχχ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )18 – 17 ،انفال(   � ####$$
شت و اين تو نبودي كه پرتاب شما كافران را نكشيد؛ بلكه خدا ايشان را ك«

. كردي؛ بلكه خداوند پرتاب كرد تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد
پيروزي مؤمنان و شكست كافران حق (گمان خداوند شنواي آگاه است اين  بي

  ».كند و خداوند مكر و كيد كافران را سست مي) است
  
   رسوايي منافقان-6

  : فرمايد خداوند متعال مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttGGGG øø øøgggg ss ss††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? (( ((####θθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 nn nn==== ss ssùùùù íí íí���� ôô ôô____ rr rr&&&& 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )179 ،آل عمران(  
خدا بر اين نبوده است كه مؤمنان را به همان صورتي كه شما هستيد به حال «

سازد و بر اين نبوده است  خود واگذارد؛ بلكه خداوند، ناپاك را از پاك جدا مي
بران خود هر كه را كه شما را بر غيب مطلع سازد، ولي خداوند از ميان پيغم

گزيند؛ پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد  بخواهد برمي
  ».و پرهيزگار شويد، پاداش بزرگي خواهيد داشت

گردند و دشمنان او رسوا  يعني با مصيبتها دوستان خدا مشخص مي: گويد ن كثير مياب
آن مشكل شناخته شوند؛ يعني، خداوند به گردند و مؤمن بردبار و منافق فاسق بايد با  مي

وسيلة جنگ احد مؤمنان را آزمايش كرد؛ پس ايمان و بردباري و پايداري و فرمانبرداري 
آنان از خدا و پيامبرش آشكار گرديد و به وسيلة آن منافقان رسوا گرديدند و مخالفت و 

  1.ر و آشكار گرديدشانه خالي كردن آنها از جهاد و خيانتشان به خدا و پيامبرش، ظاه
  
   اقامة حكم خدا و نظام اسالمي در زمين-7

  : فرمايد باشد؛ خداوند متعال مي مياقامة حكم خدا در زمين يكي از اهداف جهاد 

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 
ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz �   )105 ،نساء(  
ايم تا ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان  ما كتاب به حق بر تو نازل كرده«

  ».داده است، داوري كني و مدافع خائنان مباش
  
   دفع تجاوز كافران-8

 چند نوع است يكي از اهداف جهاد در اسالم، دفع تجاوز كافران است و اين جهاد بر
  : ند ازكه برخي عبارت

                                                           

 .371، ص 1، ج تفسير ابن كثير -1



833  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

نمايند،   كافران بر گروهي از مؤمنان مستضعف كه در سرزمين كفار زندگي مي–الف 
تجاوز كنند به خصوص اگر اين مؤمنان توانايي هجرت به سرزميني ديگر را نداشته 
باشند؛ پس در اين صورت بر دولت اسالمي واجب است كه براي جهاد با كافراني كه 

 آماده گردد تا آنان را از ستم و تجاوزي كه بر آنها روا اند، بر اين گروه تجاوز نموده
  : فرمايد ؛ چنانكه خداوند متعال مي1داشته شده است آزاد گرداند

� öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ çç çç$$$$ ôô ôô³³³³ tt ttƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ tt ttFFFF øø øø)))) ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óó==== ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ \\ \\ΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! 

#### ·· ··$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �  )75 – 74 ،نساء(  
فروشند و هر  بايد در راه خدا كساني جنگ كنند كه زندگي دنيا را به آخرت مي«

كس در راه خدا بجنگد و كشته شود و يا اينكه پيروز گردد، پاداش بزرگي بدو 
خدا جهاد نكنيد و مردان و زنان و كودكان درمانده و چرا بايد در راه . دهيم مي

پروردگارا ما را از اين شهر و دياري كه : گويند اي وجود دارد كه مي بيچاره
ساكنان آن ستمكارند، خارج ساز و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي 

  ».ما پديد آور و از سوي خود ياوري براي ما قرار بده
اين آيه مؤمنان را به جهاد برانگيخته و تحريك نموده است و «: گويد مي) رح(قرطبي

دستور آزاد كردن مستضعفان را از دست كافران مشركي كه به آنها بدترين آزار را 
كنند، داده است؛ پس خداوند متعال جهاد را براي  رسانند و آنها را از دين منحرف مي مي
كرده است؛ گرچه اين امر باعث الي كلمة خود و نجات دادن مؤمنان ضعيف واجب تاع
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تلف شدن جانها گردد و آزاد كردن اسيران بر مسلمانها واجب است كه يا بجنگند و آنها 
  1.را آزاد نمايند و يا با پرداخت فديه، آنها را آزاد كنند

  : ن بر سرزمين مسلمانها تجاوز كنند اينكه كافرا–ب 
  : فرمايد خداوند مي

� (( ((####θθθθèè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt ttÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθèè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
tt tt==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš ššÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθèè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø���� ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzzrr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθãã ãã____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFFÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷GGGG ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθèè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθèè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠÏÏ ÏÏùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθèè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθèè èè====çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ 

tt ttÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ pp ppκκκκtt ttJJJJΡΡΡΡ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθàà àà���� xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )192 – 190 ،بقره(   � ‘‘‘‘§§
يد؛ جنگند و تجاوز و تعدي نكن و در راه خدا بجنگيد با كساني كه با شما مي«

دارد و هر جا آنان را دريافتيد، ايشان را  زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي
اند، بيرون سازيد و فتنه از كشتن  بكشيد و آنان را كه شما را از آنجا بيرون كرده

بدتر است و با آنان در كنار مسجدالحرام كارزار نكنيد؛ مگر آن گاه كه ايشان در 
اگر با شما جنگيدند، ايشان را بكشيد، سزاي كافران آن جا با شما بستيزند؛ پس 

  ».گمان خدا آمرزنده و مهربان است چنين است و اگر دست كشيدند چه بي
اند كه هرگاه كافران بر سرزمين مسلمانان تجاوز كردند، بايد براي  فقها تصريح كرده

مسلمانان را دفاع از آن سرزمين، جهاد كرد؛ چون هرگاه دشمن، سرزمين را اشغال كند، 
نمايد و مردم آن سرزمين را  كند و در سرزمين اسالمي، احكام كفر را اجرا مي شكنجه مي
كند تا به اين احكام كفرآميز تن در دهند و در نتيجه سرزمين اسالمي بعد از  مجبور مي

و جهاد «: گويد مي) رح(ابن قدامه. شود ل ميآنكه داراالسالم بوده است، به دارالكفر تبدي
  ».گردد ر سه موضع مقرر ميد

اگر كافران در سرزميني سكونت گزيدند، بر مسلمانان واجب است با آنان : دوم
اي كه خطر هجوم دشمن  از هر ناحيه«: اند  گفته و برخي از علماي حنفي1بيرون نمايند
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باشد، بر امام و مردم آن سرزمين فرض است كه مراقب آنجا باشند و آن را حفاظت 
تر   توانايي مقابله با دشمن را نداشته باشند، بر مسلماناني كه به آنها نزديككنند و اگر

هستند، واجب است تا به كمك آنان بشتابند تا تعدادي كه براي مقاومت در برابر دشمن 
  2.كند، گرد بيايند كفايت مي
 اينكه دشمن بر رعيت خود ستم كند، گرچه رعيت او كافر باشند؛ زيراكه –ت 

از اين رو واجب است كه با . ا داشتن ستم را بر بندگانش حرام كرده استخداوند رو
همة مردم روي زمين به عدالت رفتار شود و اگر مسلمانان ستم را از ستمديدگان دور 

اند تا براي احقاق حق و از بين  شوند؛ زيرا آنها موظف شده نكنند، گناهكار شناخته مي
 جهاد كنند و اين امر موجب رستگاري آنان را بردن باطل و نابود كردن ظلم در زمين

يابد و فقط به خاطر  سازد بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر تحقق مي فراهم مي
اند؛ چنانكه  دهاند كه به سود مردم آفريده ش همين كار، آنها بهترين ملتها شناخته شده

  : فرمايد خداوند مي

� ÉÉ ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó\\\\ ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù 

ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$   )11 ،آل عمران(   � ####$$
همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني كه پيش از ايشان بودند و آيات ما «

كردند، پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و خداوند  را تكذيب مي
  ».شديدالعقاب است
  : فرمايد همچنين خداوند متعال مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ¬¬ ¬¬!!!! uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( 
(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77$$$$>>>> ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )8 ،مائده(  
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اي مؤمنان بر اداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد و از روي دادگري گواهي «
دادگري كنيد كه . دهيد و دشمنانگي قومي شما را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد

 آن ازخدا بترسيد كه خدا آگاه از هر. تر است دادگري به پرهيزگاري نزديك
  ».دهيد چيزي است كه انجام مي

اين امر كه مسلمانان ظلم را از مظلوم كافري كه تحت ستم است برطرف نمايند، 
واگر طلب امنيت و مصونيت كرد، «: گويد سي ميسرخ. عدالت و دادگري است

منظورش يكي از پادشاهان اهل جنگ است، بر اين اساس كه به او اجازه داده شود تا در 
خواهد حكمراني بكند؛ يعني، قتل و خونريزي انجام دهد   آن گونه كه ميسرزمين خود

  1».، همكاري و ارتباط برقرار نمودن با او ناجايز است...و 
   مقابله با داعيان راه خدا و جلوگيري از رسانيدن دعوت–ج 

 مردم از جانب خداوند عزوجل بر مسلمانان فرض است كه پيامهاي الهي را به تمامي
  : فرمايد د؛ خداوند ميبرسانن

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu$$$$>>>> ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### (( (( 
zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )108 ،يوسف(   � ####$$

خوانم و پيروان  بگو اين راه من است كه من با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«
  ».باشم دانم و من از زمرة مشركان نمي  و خدا را منزه مي چنين مي باشندن همم

دارند و مانع  و دشمنان خدا، دوستان او را از رسانيدن دعوت خدا به بندگانش باز مي
دهند كه  گردند همان طور كه به داعيان اجازه نمي رساندن دعوت الهي به مردم مي

دهند  ند و در برابر آنها مشكالت و موانعي قرار ميدعوت به خدا را به گوش مردم برسان
شوند بنابراين، خداوند بر بندگان مؤمن خود  كه ميان دعوت و داعيان و مردم مانع مي

  2.دارد، بجنگند واجب كرده است كه با هر كس كه آنان از راه خدا باز مي
  : فرمايد خداوند متعال مي
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� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 
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دارند، خدا همة كارهاي  گردند و مردمان را از راه خدا باز مي افر ميكساني كه ك«
نمايد و اما كساني كه ايمان بياورند و كارهاي نيك و شايسته  ايشان را باطل مي

بكنند و چيزي را باور دارند كه بر محمد نازل شده است و آن هم حق است و 
بخشايد و بديهايشان  مياز سوي پروردگارشان آمده است، خداوند گناهانشان را 

اين بدان خاطر است كه . سازد گيرد و حال و وضعشان را خوب مي را ناديده مي
كنند كه از سوي  كنند و مؤمنان از حقي پيروي مي كافران از باطل پيروي مي
اين گونه خدا براي مردم مثالهاي ايشان را بيان . پروردگارشان آمده است

شويد، گردنهايشان را بزنيد و همچنان   روبرو ميهنگامي كه با كافران. دارد مي
در اين هنگام . كوبيد ادامه دهيد تا به اندازة كافي دشمن را ضعيف و درهم مي

گيريد  گذاريد و يا فديه مي بعدها يا بر آنان منت مي. محكم ببنديد) اسيران را(
 برنامه اين .گيرد نهد و نبرد پايان مي تا جنگ، بارهاي سنگين خود را بر زمين مي

گرفت، اما خدا خواسته است  خواست خود از آنان انتقام مي است و اگر خدا مي
شوند،  كساني كه در راه خدا كشته مي. بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد
  ».گذارد مزد نمي گيرد و بي خداوند هرگز كارهايشان را ناديده نمي
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 رسيد كه جهاد، دربرگيرنده اهداف براساس مطالب ذكر شده اين موضوع به اثبات
شود كه جهاد از  واال و منافعي بزرگ براي مسلمانان و ديگران است و نيز مشخص مي

هاي مهم آن است و ستون پشتيباني دولت اسالمي و باعث تحكيم  آثار هجرت و نتيجه
  1.گردد هاي اسالم محسوب مي پايه
گيرد؛ چراكه دشمنانش  رار مييقيناً امت، بدون ارتش قوي، در معرض نابودي ق«

ترسند، اما با داشتن لشكري قوي، دشمنان به  دوزند و ازآن نمي چشم طمع به آن مي
گذارند و به هيچ وجه فكر تجاوز و حمله به چنين امتي به دل دشمن   ارادة آن احترام مي

  2».گردد راه نخواهد يافت كه در نتيجه صلح و آرامش حاكم مي
  
  ا و غزوات قبل از جنگ بدر نخستين سراي: سوم

 و تشكيل دولت اسالمي در � با استقرار مسلمانان در مدينه به رهبري پيامبر اكرم
اي كه از سوي  جامعة جديد، مسلمانان و رهبرشان متوجه وضعيت اطراف خود و حمله
بايست مسيرش را  دشمنان دعوت در انتظار آنها بود، گرديدند؛ چراكه دعوت اسالمي مي

  .داد ي هدف عالي خود كه محمد به خاطر آن فرستاده شده بود، ادامه ميبه سو
هايشان قرار داده  قريش در مكه، پرداختن به مسئلة رهبري مدينه را در اولويت برنامه

بودند؛ زيرا آنها به هيچ وجه راضي نبودند كه اسالم ابراز موجوديت كند و كياني داشته 
كرد و بناي شرك   اسالمي، كيان آنها را تهديد ميباشد؛ چراكه اسالم و تشكيل حكومت

دانستند كه موجوديت اسالم، به معني پايان  پس آنها به يقين مي. شكست را درهم مي
دانستند كه  از اين رو الزم مي. يافتن جاهليت و شرك و رسوم پدران و نياكان آنان است

 را از �  داشتند تا پيامبر اكرماهل مكه تمام تالش خود را مبذول. در برابر اسالم بايستند
هجرت و رسيدن به مدينه باز دارند بنابراين، موضعي خصمانه در مقابل اسالم و نابود 

 نيز ادامه � اين دشمني همچنان بعد از هجرت پيامبر اكرم. كردن مسلمانها اتخاذ كردند
ا اميه بن كند كه او ب  از سعد بن معاذ روايت مي �يافت؛ چنانكه عبداهللا بن مسعود

آمد و  گذشت، نزد سعد مي اميه هرگاه از مدينه مي. دوست بود) كافر قريشي(خلف 

                                                           

 .453، ص الهجرة في القرآن الكريم -1
 .62، سيف الدين، ص الحركات العسكريه للرسول االعظم في كفتي الميزان -2



839  هاي دولت اسالم در مدينه پايه

 به � بعد از آمدن پيامبر اكرم. گزيد رفت، نزد اميه اقامت مي هرگاه سعد به مكه مي
يه رحل اقامت گزيد و به مدينه، سعد به قصد عمره رهسپار مكه شد و در آنجا نزد ام

اميه هنگام ظهر به .  خلوت شد، به من بگو تا كعبه را طواف كنمهرگاه حرم: اميه گفت
: ابوجهل گفت.  ابوجهل برخورد نموددر اثناء راه، با. اتفاق سعد براي طواف بيرون شد

ابوجهل به سعد . سعد است: ست كه با تو همراه است؟ اميه گفت؟ اين كي!اي اباصفوان
نمايي در حالي كه شما آن  طواف ميتو با امنيت كامل در مكه، خانة خدا را : گفت

به خدا سوگند اگر ! ايد؟ شخص را كه از دين خود دست كشيده است، جاي داده
به خدا سوگند : يز صدايش را بلند كرد و گفتسعد ن. گشتي اباصفوان نبود، سالم برنمي

اگر تو مرا از طواف خانه خدا بازداري، من تو را از چيزي باز خواهم داشت كه بر تو 
اين داستان بيانگر . دشوارتر خواهد بود و آن راه تجاري شما از كنار مدينه به شام است

باشد و اين عملكرد جديدي در  توزي سران قريش نسبت به اهل مدينه مي خشم و كينه
برابر اهل مدينه است كه قبل از تشكيل دولت اسالمي، اهل مكه چنين رفتاري با آنها 

مدينه براي وارد شدن به مكه نياز به اين نداشت كه در پناه نداشتند و هيچ يك از اهل 
كسي وارد شود و قريشيان قبل از تشكيل دولت اسالمي در مدينه از اينكه به جنگ با 

  : گفتند آنها خطاب به اهل مدينه ميورزيد، حتي  اهل مدينه بينديشند، اكراه مي
 ميان ما و آنها جنگ بروز اي از عرب كه دوست نداريم تنها قبيله! سوگند به خدا«

هاي تجاري قريش در  نمايد كه قافله اين داستان نيز بر اين داللت مي. 1كند، شما هستيد
بردند و دولت  راه خود به سوي شام تا زمان بروز اين واقعه كامالً در امنيت به سر مي

اي  افلهكرد و مكه تحريم اقتصادي نشده بود و اموال هيچ ق اسالمي با آن برخورد نمي
  .مصادره و ضبط نگرديده بود

گردند كه با دولت  پس در واقع زمامداران مكه شروع كنندگان جنگ محسوب مي
اسالمي در مدينه در افتادند و مسلمانان را اهل جنگ شمردند و به آنها اجازة ورود به 

  2.شد مكه به جز در صورتي كه كسي آنها راپناه داده باشد، داده نمي
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 آمده است داود سنن ابيكه مؤيد اين مطلب است، روايتي است كه در دليل ديگري 
پرستان اوس و خزرج، زماني كه  و ديگر بت» ابن ابي«كافران قريش به «: گويد و مي

 در مدينه بود و قبل از وقوع غزوة بدر، نامه نوشتند كه شما اين مرد را � پيامبر اكرم
 او بجنگيد و او را بيرون كنيد و يا اينكه ما با همة ايد و سوگند به خدا يا بايد با پناه داده

نيرو به سوي شما هجوم خواهيم آورد تا با شما بجنگيم و با زنانتان را به اسارت بگيريم 
.  وارد جنگ شوند� آنها نيز پذيرفتند كه با پيامبر اكرم. و براي خود مباح قرار دهيم
قريش شما : اهانش ديدار كرد و فرمودبي و همربا ابن ا. رسول خدا از ماجرا مطلع شد

توانند شما را به بال و مصيبت گرفتار نمايند؛ بلكه شما  اند آنان نمي را تهديد كرده
شما ! خواهيد خود را گرفتار بال و مصيبت نماييد و عليه خود توطئه كنيد خودتان مي

 را � مبر اكرموقتي آنها اين سخنان پيا. خواهيد با فرزندان و برادرانتان بجنگيد مي
  1.شنيدند، پراكند شدند

گردد كه فتنه  ، اين رهبر و مربي، آشكار مي� در اينجا عظمت و حكمت پيامبر اكرم
آن . را در نطفه خفه كرد و حس ناسيوناليستي آنها را بيدار كرد و بر آن انگشت گذاشت

بنابراين، . دانست حضرت به خوبي احساسات نهفته وجود انساني و تعامل با آن را مي
ما مسلمانان به شدت به چنين بينش . سخن او در وجود مشركان يثرب تأثير گذاشت

  .بزرگي در خنثي كردن و از بين بردن تالشهاي مشركان زمان خود نيازمنديم
بعد از آنكه قريش با دولت اسالم در مدينه درصدد جنگ برآمد و خداوند نيز به 

  .كه دولت مدينه با آنان رفتار مشابهي داشته باشدمسلمانان اجازه جنگ داد، طبيعي بود 
 در تحكيم و تثبيت جايگاه دولت نوپا، شكل ديگري � بنابراين، فعاليت پيامبر اكرم

هاي نظامي و آمادگي براي  از آن پس، فعاليت ايشان به فرستادن دسته. به خود گرفت
  .بيرون رفتن در جنگها متوجه نبرد متمركز گرديد

  ء غزوة ابوا-1
 در ماه صفر سال دوم هجرت به همراه دويست نفر از � اي كه پيامبر اكرم اولين غزوه

مسلمانان كه تعدادي از آنان سواره و تعدادي پياده بودند، به قصد آن عزيمت فرمود، 
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اي هستند كه در  ابواء و ودان منطقه. گويند  نيز مي2 بود و آن را غزوة ودان1غزوة ابواء
د؛ در اين غزوه جنگي رخ ندا. ه دارداند و از هم شش مايل فاصل يدهكنار هم واقع گرد

  3.بلكه با بني ضمره از كنانه پيماني بسته شد
  

   سريه عبيداهللا بن حارث-2
تعداد مسلمانان شصت . 4 برافراشت، در اين سريه بود� اولين پرچمي كه پيامبر خدا

از سواره و پياده دويست نفر نفر و همگي از مهاجران بودند و تعدادنيروي دشمن اعم 
درگيريها و زد و . فرماندهي مشركان را ابوسفيان بن حرب برعهده داشت. بود

خوردهايي ميان دو طرف در كنار آبي در وادي رابغ صورت گرفت كه سعد بن ابي 
وقاص اولين تير را در راه اسالم انداخت و اين سريه بعد از بازگشت از ابواء صورت 

  5.گرفت
  
  يه حمزه بن عبدالمطلب سر-3

 بعد از بازگشت از غزوة ابواء به مدينه، حمزه بن � پيامبر اكرم: گويد ابن اسحاق مي
عبدالمطلب را به همراه سي نفر سواره نظام از مهاجران به سيف البحر از ناحيه عيص 

اين گروه در آن ساحل با ابوجهل بن هشام كه سيصد سوار از اهل مكه را . فرستاد
مجدي بن عمرو جهني كه هم پيمان هر دو طرف بود، . كرد، برخورد نمودند  ميهمراهي

  6.ميانجيگري كرد و مانع جنگيدن آنان شد و در نتيجه كارزاري صورت نگرفت

                                                           

 . گفته شد به خاطر وبايي كه در آن بود، ابواء ناميده شده بود-1
 .اي است نزديك ابواء  قريه-2
 .54، محمد شيت خطاب، ص جيش النبي -3
 .7، ص 2، ج طبقات ابن سعد -4
 .40، ص 1محمد بكر آل عباد، ج . ، دحديث القرآن عن غزوات الرسول -5
 .595، ص 2، ج سيره ابن هشام -6
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  1 غزوه بواط-4
 به اتفاق دويست نفر از يارانش به � در ماه ربيع االول سال دوم هجرت، پيامبر اكرم

خواست به كارواني از قريش حمله كند كه اميه بن  مياو . قصد اين غزوه عزيمت كرد
خلف به اتفاق صد نفر و دو هزار و پانصد شتر در آن بود، اما كاروان تجاري قريش، 

 به �  آنجا را ترك نموده بود بنابراين، پيامبر خدا� اندكي قبل از رسيدن پيامر اكرم
  .مدينه مراجعت نمودند

  
  2 غزوه عشيره-5

 به سراغ كاروان قريش رفت و در مدينه اباسلمه بن � امبر اكرمدر اين غزوه، پي
 اواخر جمادي االول و اواخر � رسول خدا. عبداالسد را جانشين خود مقرر كرد

جمادي اآلخر را در آنجا اقامت نمود و سرانجام با بني مدلج و هم پيمانانشان از بني 
خوردي صورت نگرفت؛ سپس به مدينه بازگشت و بر. ضمره پيمان عدم تعرض بست

خبر . 3زيرا كاروان مورد نظر چند روز قبل از راه ساحلي راه شام را در پيش گرفته بود
خود بيرون آمدند و با پيامبر اين ماجرا به قريش رسيد؛ قريش براي حمايت كاروان 

  4. در ميدان بدر برخورد كردند كه جنگ بزرگ بدر اتفاق افتاد�اكرم
  
  قاص سريه سعد بن ابي و-6

اي همراه هشتاد نفر   سعد بن ابي وقاص را در سريه� بعد از غزوة عشيره، پيامبر اكرم
سپس برگشت و . او نيز تا منطقة خرار در سرزمين حجاز پيش رفت. از مهاجران فرستاد

  5.چيزي مبني بر حيله و نيرنگ دشمنان مشاهده ننمود

                                                           

 . بواط كوهي از كوههاي جهينه است كه در ناحيه رضوي نزديك ينبع قرار دارد-1
، 2، ج مراصد االطالع.  جايي است كه ميان مكه و مدينه از ناحيه ينبع كه بر ساحل درياي سرخ قرار دارد-2

 .943ص 
 .10، ص 2، ج طبقات ابن سعد -3
 .11 همان، ص -4
 .455، ص 1، ج مراصد االطالع. يي است در حجاز نزديك جحفه جا-5
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   غزوه بدر اولي-7
ز مشركان چراگاههاي مدينه را غارت كردند و كرز بن جابر فهري و تعداد اندكي ا

 درصدد تعقيب و متواري � پيامبر اكرم. برخي از شتران و چهارپايان را به غارت برد
گويند اين وادي در ناحيه  كردن آنان برآمد، تا اينكه به واديي رسيد كه به آن سفوان مي

  1.به مدينه بازگشت � بدر قرار داشت، اما كرز بن جابر را نيافت و پيامبر اكرم
  
  2 سريه عبداهللا بن جحش اسدي به نخله-8

پيامبر خدا، عبداهللا بن جحش را به اتفاق هشت نفر از مهاجران در آخرين روز رجب به 
نخله در جنوب مكه براي كسب اطالعات و آگاهي از اخبار قريش فرستاد، اما آنها به 

 آن پيروز شدند و فرمانده و كاروان، هاي بازرگاني قريش حمله كردند و بر يكي از قافله
عمرو بن حضرمي، را كشتند و دو نفر از مردانشان به نامهاي عثمان بن عبداهللا و حكم 

 به اين غنيمتها � پيامبر اكرم. بن كيسان را اسير كردند و آنها را با خود به مدينه آوردند
  :  اينكه اين آيه بر وي نازل گرديددست نزد تا
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بزرگ ) گناهي(پرسند، بگو جنگ در آن  از تو دربارة جنگ در ماه حرام مي«
است، ولي جلوگيري از راه خدا و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج 

تر از آن است و برگرداندن  ساكنانش از آن و كفر ورزيدن به خدا، نزد خدا مهم
                                                           

 .601، ص 2، ج سيره ابن هشام -1
 . واديي است كه قبيله هوازن در جنگ حنين در آن اردو زدند-2
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با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند پيوسته . مردم از دين بدتر از كشتن است
شما را از آئينتان برگردانند، ولي كسي كه از شما از آيين خود برگردد و در حال 

رود و ايشان ياران  كفر بميرد، چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي
  ».مانند باشند و در آن جاويدان مي آتش مي

اولين غنيمتي كه . وال غنيمت و دو اسير را برداشت ام �با نزول اين آيه پيامبر اكرم
مسلمانان به دست آوردند، در اين سريه بود و عمرو بن حضرمي اولين فردي بود كه 
توسط مسلمانان كشته شد و عثمان بن عبداهللا و حكم بن كيسان اولين كساني بودند كه 

  1.مسلمانان به اسارت گرفتند
  
  درسها و آموختنيها: چهارم
  اد چه زماني مشروع گرديد؟ جه-1

دكتر شيخ محمد ابوشهبه بر اين باور است كه جهاد در اوايل سال دوم هجري مشروع 
گرديده و علت آن را چنين بيان نموده است كه مسلمانان در سال اول به سامان دادن 
اوضاع ديني و دنيوي خود مانند ساختن مسجد نبوي و امور زندگيشان و راههاي كسب 

 منظم كردن اوضاع سياسي خود از قبيل برقرار نمودن پيمان برادري ميان خود و درآمد و
پيمان بستن با يهودياني كه ساكن مدينه بودند تا از شر آنان درامان باشند، مشغول 

  3.در اواخر سال اول هجري اجازه جهاد داده است: گويد استاد صالح شامي مي. 2بودند
  
   تفاوت سريه و غزوه-2
 براي � اي از مسلمانان كه به فرماندهي پيامبر اكرم ران اغلب به هر دستهنگا سيره

گويند؛ خواه در آن جنگي رخ داده باشد  رويارويي با دشمن بيرون آمده باشند، غزوه مي
  اي از مسلمانان كه پيامبر اكرم يا خير و يا اينكه تعداد آنها زياد بوده يا كم و به هر دسته

» بعث«دشمن فرستاده و خود در آن حضور نداشته باشد، سريه يا آن را براي حمله به 

                                                           

 .43، ص 1، ج حديث القرآن من غزوات الرسول -1
 .76 – 75، ص 1، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -2
 .175، ص معين السيره -3
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و اغلب . گرفت داد و گاه جنگي صورت نمي كنند و گاه در آن جنگي رخ مي اطالق مي
كردند، اندك بودند؛ چراكه وظيفة آنها فقط  ها شركت مي تعداد افرادي كه در اين سريه

جموع بيست و هفت غزوه را رسول خدا در م. ايجاد رعب و وحشت در دل دشمن بود
ها و  فرماندهي كرد و حدود هشتاد و سه سريه و لشكر فرستاد و براي تمامي اين غزوه

ها در مدت كوتاهي كه با مقايسه با عمر ملتهاي ديگر بسيار اندك محسوب  سريه
  1.ريزي نمود شود يعني در ده سال برنامه مي

  
  ها ه سرشماري ساكنان مدينه و ارتباط آن با سري-3

 در سال اول هجرت و بعد از انعقاد پيمان برادري دستور داد تا ساكنان � پيامبر اكرم
انان مدينه در يك سرشماري مستقيم، شمرده شوند و اين آمارگيري مخصوص مسلم

تعداد » .هركس كه اسالم آورده است، اسم او را براي من بنويسيد«: بود؛ چنانكه فرمود
 و بعد از اجراي اين آمارگيري مسلمانان 2رسيد پانصد نفر ميجنگجويان آنان به هزار و 

ترسيم در حالي كه هزار و پانصد  آيا ما مي«: پرسيدند  با تعجب و شگفتي از يكديگر مي
؛ چراكه قبل از آن مسلمانان به خاطر احساس ترس و خطري كه داشتند، »نفر هستيم؟

 نيز آنها را از تنهايي بيرون رفتن � نمودند و پيامبر اكرم سالحشان را از خود دور نمي
 و بعد از اين سرشماري، آغازي 3به هنگام شب منع كرده بود تا از خيانت درامان بمانند

ها گرديد و از اقدامات مهم ساماندهي در توسعة دولت نوپا  ها و غزوه براي شروع سريه
   4.بود
  

  �  پاسداري اصحاب از پيامبر خدا-4
كردند و براي   به صورت شخصي از ايشان پاسداري مي� دااصحاب و ياران رسول خ

 � پيامبر اكرم«: م المؤمنين عايشه چنين روايت استدادند؛ چنانكه از ا او نگهباني مي

                                                           

 .12، ابي فارس، ص ي ظالل السيره غزوه بدرف -1
 .65، حميداهللا، ص الوثائق السياسه -2
 .43، ص 5، ج الروض االنف -3
 .163، شجاع، ص دراسات في عهد النبوه -4
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بود كه امشب نگهباني  كاش مرد صالحي از ياران من مي: فرمود. رفت شبي، خواب نمي
كيست؟ : فرمود. ه گوش رسيدن صداي اسلحه بناگها. كرد داد و از من پاسداري مي مي

پيامبر خدا، راحت خوابيد تا اينكه . ام تا براي شما نگهباني دهم آمده. سعد هستم: گفت
و اين جريان قبل از غزوه بدر » .1صداي نفس ايشان را در حالي كه خواب بود شنيديم

 اين حديث بيانگر مشروعيت نگهباني و اينكه نبايد جانب احتياط را از. 2كبري بود
باشد و نيز بيانگر اين موضوع است كه مردم بايد نگهبان سرپرست خود  دست داد، مي

باشند تا مبادا دشمنان به او آسيب برسانند و رسول خدا با وجود توكل قوي بر خداوند، 
  3.اين عمل را انجام داد تا در اين مورد به او اقتدا شود

  
   متن پيماني كه با بني ضمر بسته شد-5

، براي بني ضمره � اي است از محمد، پيامبرخدا اين نوشته.  الرحمن الرحيمبسم اهللا«
بن بكر ابن عبد بن كنانه مبني بر اينكه مال و جان ايشان در امان است و بر عليه هر 
كس كه قصد جنگ با ايشان داشته باشد، ياري خواهند شد مگر اينكه با دين خدا از 

  .سرجنگ درآيند
اي آب داشته باشد كه بتواند جامه پشميني را  ه دريا به اندازهاين پيمان تا زماني ك

 و نيز هرگاه آنان براي ياري كردن به مسلمانان فرا خوانده 4مرطوب گرداند، ادامه دارد
  ».شوند، بايد اجابت نمايند

 در غزوه ابواء از فرصت طاليي پيش آمده استفاده نمود و پيماني � پيامبر اكرم
يس قبيله بني ضمره بست؛ چون موقعيت سرزمين او داراي ارزش نظامي با شيخ و رئ

. نظامي بود كه در نبرد ميان قريش و دولت نوپاي اسالمي موقعيت گرانبهايي داشت
 با آنها پيمان بست كه در صورت وقوع برخورد مسلحانه بين � بنابراين، پيامبر اكرم

 تا زمان واقعة بدر اين � امبر اكرمطرف باشند و برنامة پي اهل مدينه و اهل مكه، آنها بي

                                                           

 .219، ص 3، كتاب التمني، ج صحيح البخاري مع فتح الباري -1
 .230، ص 6 ج تفسير قرطبي، -2
 .63عمر محمد حميداني، ص . ، دواليه الشرطه في االسالم -3
 . كنايه از دوام و استمرار است-4
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هايي كوچك از مهاجران در دل كاروانهاي قريش،  گونه بود كه با فرستادن مجموعه
كرد و كاروانها نيز با خود نيرو و لشكري همراه نداشتند كه آنها  ترس و دلهره ايجاد مي

  1.درا حمايت كند و اين امري بود كه تا آن لحظه قريش به آن نينديشيده بودن
نزديك بودن بني ضمره و هم پيمانان آنان به مدينه كه بازار و منبع درآمد آنان بود، 

اي جز در پيش گرفتن راه مسالمت و مصالحه  آنان را در موقعيتي قرار داده بود كه چاره
  2. تن دادند� با دولت نوپاي اسالمي نداشتند بنابراين، به بستن پيمان با پيامبر اكرم

انگر آن است كه مقتضيات سياست اسالمي گاهي مسلمانان را وادار اين پيمان بي
نمايد تا با هر دسته و تشكل موجود، پيمان نظامي يا اقتصادي يا تجاري ببندد و نيز  مي

بيانگر اين امر است كه قرارداد و پيمان سياسي، ريشه و اساسي در شريعت دارد و 
رود، آن را ايجاب   كه انتظارش ميضرورتي است كه دور كردن زيان موجود يا زياني

بنا شده است و » جلب منفعت و دفع ضرر«اين پيمان براساس قاعدة معروف . 3نمايد مي
بايست در  بايد اصل پيمان، هدف شرعي و مشخصي داشته باشد و مسلمانان مي

تصميمات اتخاذ شده در اين پيمان نقش داشته باشند، اما اگر مسلمانان مانند پيمانهاي 
كند و  مروزي فقط پيرو و مجري باشند پس چنين چيزي با اصل شرعي انطباق پيدا نميا

رهبري امت بايد در هر زمان و هر حركت سياسي، كامالً و به صورت همه جانبه رسول 
نه به خود زيان «: گويد  قاعدة معروف شرعي را كه ميخدا را الگوي خود قرار دهد و

  .ك نمايد را در4»برسانيد و نه به ديگران
  : گويد  زرقاء دربارة اين قاعده ميشيخ مصطفي

گردد و نصوصي از قرآن و سنت به آن  اين قاعده از اركان شريعت محسوب مي«
دهد و زياني كه از آن نهي شده، هم زيان عمومي و هم زيان فردي است و  گواهي مي

 و بعد از واقع بايد قبل از وقوع آن به وسيلة راههاي پيشگيري ممكن آن را دور كرد

                                                           

 .43عون الشريف، ص . ، دنشاه الدوله االسالميه -1
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 .صحيح است
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برد و از تكرار آن  شدن زيان با تدابير و اقدامات ممكن كه آثار آن زيان را از بين مي
كند كه  همان طور كه بر اين اصل داللت مي. كند، بايد آن را از بين برد جلوگيري مي

  1.ترين آن را انتخاب نمود هنگام قرار گرفتن در معرض ضررهاي گوناگون، بايد سبك
كند كه براي دولت اسالمي  نامه اين مطلب را اثبات مي اين قرارداد و پيمانهمچنين 

جايز است كه با دولتهاي ديگر معاهده و پيمان دفاعي ببندد و امضاء كند و حتي فراتر 
اي مرتب  كرد و هيچ زياني بر چنين معاهده از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا مي

وضعيتي واجب است كه دولت هم پيمان را بر گرديد، بر دولت اسالمي در چنين  نمي
ضد متجاوزان ياري كند همان طور كه براي دولت اسالمي جايز است كه از دولت هم 
پيمان بخواهد كه او را با سالح و مردان جنگي كمك كند تا آنها زير پرچم دولت 

  2.اسالمي بر ضد دشمنان كافر بجنگند
 پيمان بست كه با دين خدا از سرجنگ وارد ضمره بر اين مبنا  با بني� پيامبر اكرم

نشوند؛ آن گاه هركس بر آنها تجاوز كرد يا تالش نمود كه بر آنها تجاوز كند، مسلمانان 
نمود كه با دين اسالم  ضمره را متعهد مي اين پيمان، بني. به ياري آنان خواهند شتافت

  3.وارد جنگ نشوند و مانع گسترش و نشر آن نگردد
گرديد  امه همچنين امتيازي سياسي و نظامي براي مسلمانان محسوب مين اين پيمان

  4.كه در آن روز از ارزش زيادي برخوردار بود
  
  5 اولين مردي كه در راه خدا تيرانداخت-6

اي بود كه رويارويي نظامي مسلمانان و مشركان در  سرية عبيده بن حارث، اولين سريه
  �وقاص  تيراندازي گرديد و سعد بن ابيآن رخ داد و جنگ ميان دو طرف منجر به

اين جنگ، زياد طول نكشيد و هر دو . اولين نفر عرب بود كه در راه خدا تير انداخت

                                                           

 .972، الشيخ الزرقاء، ص المدخل الفقهي -1
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قهرمان اين جنگ سعد بن . نشيني و تجديد قوا گرفتند گروه تصميم به عقب
ترين نقش را در از بين بردن آمادگي دشمن براي ضد حمله  او بزرگ.  بود�وقاص ابي
فا نمود و با تيرباران كردن دشمن، ثبات و استقامت آنان را بر هم زد و با تيراندازي اي

يك ستون دفاعي به وجود آورد كه زمينه را براي عقب نشيني سالم مسلمانان هموار 
كرد و در آن روز عتبه بن غزوان و مقداد بن اسود كه قبالً مسلمان شده بودند به سوي 

 در يك محل نظامي اسالمي � وقاص سعد بن ابي. ها پيوستندمسلمانان گريختند وبه آن
اش كه آكنده از كارهاي بزرگي  گوي سبقت را از ديگران ربود و اين عمل او در كارنامه
  .است كه براي ياري دين خدا انجام داده است، ثبت گرديد

  
  اي كه با جهينه منعقد گرديد نامه  متن پيمان-7

است و بر عليه هر كس كه قصد جنگ با ايشان را داشته باشد جانها و اموالشان در امان «
نشين مشمول اين  يا بر آنها ستم كند، ياري خواهند شد و نيكوكاران و پارسايان باديه

  1».گردد عهدنامه كه با شهرنشينان بسته شده است، مي
ي ميان لشكر ن از ميانجيگري مجدي بن عمرو جهنتوا نامه را مي تأثير اين پيمان

مزه بن عبدالمطلب و قافلة قريش كه ابوجهل فرماندهي آن را به عهده داشت و ح
در حالي كه آنها در . 2كرد، درك نمود سيصد سوار از سواران قريش آن را حمايت مي

اي كه تحت نفوذ جهينه بود، رو در رو قرار گرفتند و براي  ناحيه عيص در منطقه
اد شده افروخته شود،  ميان دو گروه يقبل از اينكه آتش جنگ. 3جنگيدن صف بستند

، كه از رهبران جهينه بود، ميانجيگري كرد تا از جنگ جلوگيري نمايد مجدي بن عمرو
 و مجدي. دو طرف صلح ايجاد نمايدجويانه خود، ميان  و توانست با تالشهاي صلح

 مسلمانان از سخن او سرپيچي. قومش با هر دو گروه پيمان صلح امضاء نموده بودند
  4.نكردند؛ پس هر دو گروه به شهرهاي خود بازگشتند و ميان آنها جنگي رخ نداد
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توان به اين نتيجه رسيد كه بستن پيمان بين دولت اسالمي و  از اين معاهده مي
هاي مجاور، قبل از فعاليتهاي نظامي دولت اسالمي بوده است و بستن پيمان صلح  قبيله

اند،  ه با دشمنان دولت اسالمي پيمان صلح بستهبين دولت اسالمي و دولتهاي ديگري ك
اي نباشد كه روزي عليه  جايز است به اين شرط كه معاهدة آنان با همديگر به گونه

  . مسلمانان متحد گردند
تواند جنگيدن با دشمنان  گردد كه دولت اسالمي مي همچنين اين مطلب اثبات مي
، به اين شرط كه دست كشيدن از جنگ تواند رها كند خود را با وجود آمادگي الزم، مي

  1.براي مسلمانان ضرري در بر نداشته باشد
پرستان گذاشت؛ چراكه كيان   نتايج بسيار ناگواري بر اردوگاه بت� سريه حمزه

قريش را تكان داد و هراس و ترس را در وجود مردان آن برانگيخت و باعث شد تا آنان 
نمود؛ خطري كه تجارت و   آنان را تهديد ميمتوجه خطري گردند كه از جانب مسلمانان

  2.نمود قدرت اقتصادي آنها را تضعيف مي
محمد در يثرب ! اي قريش: حمزه دور شد و به مكه برگشت، گفتابوجهل، وقتي از 

هاي پيشتاز لشكر خود را فرستاده است و قصد دارد تا به ما  مقيم شده است و دسته
ز راه او و نزديك شدن به او بپرهيزيد؛ زيرا او مانند ضربه وارد كند؛ پس، از عبور كردن ا

به . ايد اي است كه بر شما خشمگين شده است؛ چون شما او را طرد نموده شير درنده
ام مگر اينكه شيطانها  خدا سوگند كه او داراي جادو است، هيچ گاه او و يارانش را نديده

  .ام را در كنار آنها مشاهده كرده
؛ پس او دشمني است كه از 3دانيد تي دو پسر قيله را ميشما دشمني و سرسخ
  4.گيرد دشمنان ديگر كمك مي
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   سريه عبداهللا بن جحش و نتايج حاصله از آن-8
  : برخي از نتايج مهم اين غزوه كه داراي درسها و آموختنيهاي بزرگي است عبارتند از

 براي امير اين سريه �  در اخبار مربوط به اين سريه آمده است كه پيامبر اكرم–الف 
چيزي نوشت و به او دستور داد كه آن را نخواند و به آن ننگرد مگر بعد از اينكه 

اي از اجراي اصل مهمي از اصول جنگ  مسافت دو روز راه را طي كنند و اين نمونه
پرستان  هاي جنگي است؛ زيرا يهوديان و بت است كه عبارت از مخفي نگاه داشتن نقشه

رفت كه  ينه اقامت داشتند و در صورت افشاء هدف مسلمانان انتظار ميزيادي در مد
شد، به  آنان شتابان نقشه و جهت حركت اين سريه را كه به قصد قريش رهسپار مي

دانستند كه هدف  اطالع اهل مكه برسانند؛ پس حركت اين افراد در حالي كه خود نمي
  1.كجا است، باعث آسودگي خاطر فرمانده جنگ بود

توان به وضوح مشاهده نمود؛ چرا كه همة آنان  ر تربيت نبوي را در اين سريه مياث
 را شنيدند و اطاعت نمودند و به � ترين اعتراضي سخن پيامبر اكرم بدون كوچك

اين عمل . حركت خود ادامه دادند تا اينكه به محل موردنظر رسيدند و نامه را باز كردند
 است كه در راه خدا اين گونه از جان � پيامبر اكرمبيانگر قوت ايمان اصحاب و ياران 
  2.و مال خود بيم و هراسي نداشتند

 قريش تالش كرد تا از قتلي كه در ماه حرام از جانب افراد سريه صوت گرفته –ب 
برداري كند و جنگي تبليغاتي و متمركز به راه انداختند و تبليغاتي مغرضانه بر  بود، بهره

قريش از تعاليم ابراهيمي كه تا آن وقت هنوز برخي آثار آن . دندضد مسلمانها شروع كر
حرمت جنگ در ماههاي حرام و غيره : ر جامعه جاهلي وجود داشت از قبيلد

اعتبار كردن و رسوا نمودن اسالم و مسلمانان  برداري نمود و از اين فرصت براي بي بهره
  3.كنند، استفاده كرد  نميو معرفي آنان به عنوان متجاوزاني كه حرمتها را رعايت
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محمد و يارانش ماه حرام را حالل قرار دادند و در آن خونريزي راه «: آنها گفتند
  1.انداختند و در ماه حرام اموال را به غارت بردند و مردان را اسير كردند

اي يافت  آنان در آغاز امر در اين نقشه خود موفق شدند و تبليغاتشان بازتاب گسترده
سوسي حتي در مدينه و در ميان مسلمانان گذاشت و كساني كه در اين سريه و اثر مح

موقعيت . حضور داشتند، به خاطر جنگيدن در ماه حرام، مورد اعتراض قرار گرفتند
  2.ور نمايند دشوار گرديد، يهوديان نيز در اين صدد بودند تا آتش فتنه را شعله

 را به فال نيك گرفتند  عبداهللايهوديان كشته شدن عمرو بن حضرمي توسط واقد بن
يعني واقد آتش جنگ را » حضرمي حضرت الحرب«و » قد، وقدت الحربوا«: و گفتند

اين سخن يهوديان بيانگر خشم و كينه . برافروخت و حضرمي جنگ را پديد آورد
  3.دروني آنها نسبت به اسالم و مسلمانان بود

در اين وقت پاسخ محكم و . دندافراد سريه نيز در كار خود درماندند و پشيمان ش
غيرقابل انعطاف خداوند نازل شد و قرآن اين جنايتكاران را رسوا كرد و استدالل آنها را 

  .باطل قرار داد
بازداشتن از راه خدا و از : حرام پاسخ داد و فرموددر اعتراض آنها به جنگ در ماه 

تري است و  ناه بزرگمسجدالحرام و كفر ورزيدن به خدا از جنگيدن در ماه حرام گ
تر است و  بيرون كردن اهالي مسجدالحرام از آن از جنگيدن در ماه حرام نيز بزرگ

قريش . تر است شكنجه دادن افراد به خاطر دينشان از كشتن در ماه حرام بدتر و بزرگ
مرتكب تمامي اين جنايتها و گناهان بزرگ شده بودند، اما آن را فراموش كرده يا ناديده 

پرست را عليه مسلمانان بشورانند و  هاي بت خواستند تمامي قبيله آنها مي. فتندگر مي
مردم را از گرويدن به ديني كه درصدد احياي حرمتها و مقدسات بود، متنفر و گريزان 

اي كه رسول خدا ناراحت شد و فرمانده سريه و يارانش را به خاطر كاري  كنند، به گونه
آن گاه آيات روشنگر الهي نازل شد كه با تمام قدرت به  4كه كرده بودند، سرزنش كرد
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تبليغات مغرضانة قريش پايان داد و آن را مردود شمرد و توضيح داد كه گرچه در ماه 
دارد، نزد  شكند و از راه خدا باز مي حرام جنگ جايز نيست، اما كسي كه حرمتها را مي

  1.خداوند حرمتي ندارد
وان به دليل پيدا كردن شتري كه بر آن سوار بودند سعد بن مالك و عتبه بن غز: ت 

و گم شده بود، از سپاه اسالم عقب ماندند، در اين هنگام قريش آمدند تا فدية دو اسير 
ترسم كه  مي:  نپذيرفت و گفت� خود را پرداخت نمايند و آنها را آزاد كنند، پيامبر اكرم
د تا اينكه سعد و عتبه آمدند آن گاه سعد بن مالك و عتبه بن غزوان را گرفتار كرده باشي
يكي از آنها به نام حكم بن كيسان . رسول خدا آن دو اسير را با پرداخت فديه آزاد كرد

 اقامت گزيد و عثمان بن عبداهللا بن مغيره با حالت كفر �  و نزد پيامبر اكرم2مسلمان شد
  3.به مكه بازگشت

بايست به  م است كه فرمانده مي حامل اين پيغا �اين شيوة برخورد پيامبر اكرم
سالمتي سربازان خود اهميت بدهد؛ چراكه سربازان جان خود را در راه ياري كردن دين 

هرگاه : گويند نظامي امروزي ميكنند و روانشناسان  خدا و برپايي دولت اسالم فدا مي
نكه دهد در اي سرباز احساس كند كه فرماندهي به او و سالمتي و امنيت وي اهميت مي

  4.دهد نهايت جانفشاني را ابراز دارد، به خود ترديدي راه نمي
   ظهور تربيت امنيتي در ميدان–ث 

سريه عبداهللا بن جحش اهدافي را كه درصدد رسيدن به آن بود، كسب نمود و با يورش 
به مناطقي كه تحت نفوذ قريش بود، قدرت خود را به نمايش گذاشت كه اين سريه و 

ت، قريش را غافلگير نمود و آشفتگي و ترس آنان را بيشتر ساخت؛ دقت انجام عمليا
حتي جاسوسهاي قريش نتوانستند آن را تحت نظر بگيرند و جهتي را كه سريه قصد 

 با ابتكار نوشتن � عزيمت به آن را داشت، شناسايي كنند و اين امري بود كه پيامبر اكرم
 قضيه كامالً سري بماند و دشمن، اطالعاتي ريزي نموده بود تا نامة محرمانه، آن را برنامه
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بود كه » غافلگير نمودن دشمن«در مورد حركت مسلمانها كسب ننمايد و اين براساس 
  1.رود يكي از اصول مهم جنگ به شمار مي

همچنين اين سريه و دستة نظامي بيانگر آن است كه لشكر اسالم را مرداني قوي و 
هاي  دادند و شيوه ن مسئوليتها و وظايف را انجام ميداد كه دشوارتري نيرومند تشكيل مي
دانستند و توانايي انجام مسئوليتها را با تمام كفايت و قدرت داشتند  جنگي را خوب مي

  .نمايد كه اين امر بر روحيه بلند معنوي آنها دالت مي
همچنين آثار تربيت نبوي در ايجاد نظامي گسترده و منسجم از روحية فرمانده سريه 

كرد، ظاهر   اطاعت مي� ه بدون هيچ گونه ترديد يا سستي از دستورات پيامبر اكرمك
 نوشته را نخواند تا اينكه دستور را كامالً � فرمانده براساس دستور پيامبر اكرم. شود مي

. اجرا كرد و از خود الگوئي نيكو ارائه داد و در وجود سربازانش حماسه و شور آفريد
ز شما كه دوستدار شهادت است و به آن عالقمند است پس با هر كس ا«: گفت  وي مي

تواند باز  پسندد، من اصراري بر همراهي او ندارم و مي ما بيايد و هر كس آن را نمي
  2».كنم گردد، اما من دستور پيامبر خدا را اجرا مي

  
  هاي نظامي ها و دسته  اهداف سريه-9

 آنها را فرماندهي نمود، بسياري از � مهايي كه پيامبر اكر ها و غزوه با بررسي سريه
اهداف و برخي از درسها و آموختنيها را درك خواهيم نمود؛ پس با تفكر و انديشيدن 

هايي كه قبل از بدر انجام گرديده است، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه  در حركت سريه
 نانكه ابن سعدرند؛ چتمامي افراد آنها از مهاجران هستند و انصار در آن مشاركتي ندا

ها همه از مهاجران  آنچه همه بر آن اتفاق دارند اين است كه افراد سريه«: گويد مي
اند و پيامبر هيچ يك از انصار را به جايي نفرستاد تا اينكه آنها را در جنگ بدر با  بوده

نبال گرديد كه اهدافي را د  و اين امري حساب شده محسوب مي3خود همراه نمود
احيا و تثبيت قضية مهاجران در داخل و خارج دولت : برخي عبارتند ازنمود كه  مي
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اسالمي؛ تضعيف اقتصاد قريش و محاصره آنان و باز پس گرفتن برخي از حقوق از 
دست رفته؛ تضعيف قريش از نظر نظامي؛ تمرين اصحاب بر خوب فراگرفتن فنون 

 در مدينه و اطراف جنگ؛ تحت نظر قرار دادن تحركات قريش؛ ترساندن دشمن داخلي
توان  ها را مي  سريهترين اهداف اين همچنين مهم. آن و سنجيدن توان نظامي دشمن

  : چنين برشمرد
   ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان داخلي و خارجي–الف 
ها و غزوات موجب گرديد كه دشمنان دعوت و دولت اسالمي به توان نظامي  اين سريه

جه هيچ موقع به فكر حمله به دولت اسالمي كه داراي مسلمانان پي ببرند و در نتي
پرستان اطراف مدينه از  هاي بت يهوديان و قبيله. لشكري آماده باش و فعال است، نيفتند

هاي كوچك و بزرگ يكي پس از  اين موضوع به شدت در هراس بودند و اعزام دسته
ين امر باعث شده ديگري و بدون وقفه، رعب و وحشت مضاعفي ايجاد نموده بود كه ا

تر شود و  ها بيفزايد و قيمت كاالها گران بود تا قريش بر تعداد پاسداران و نگهبانان قافله
هاي قريش و صاحبان اموال در مكه نيز دچار ترس و هراس  عالوه بر آن مردان قافله

  1.گرديده بودند
  ها و كاستن از نقش اعراب  جلب اعتماد برخي قبيله–ب 

هايي كه در اين  پيمانان آنان و نيز با برخي از قبيله با قبيلة جهينه و هم � پيامبر اكرم
منطقه سكونت داشتند، پيمان بست تا آنها در نبردي كه ميان مكه و مدينه وجود دارد، 

كردند و  ها به قريش گرايش داشتند و با آنها همكاري مي چون اين قبيله«طرف باشند؛  بي
اي تاريخي وجود داشت كه قرآن كريم آن را ايالف ناميده ميان آنها پيمان و قرارداده

 و قريش براساس اين معاهدات درصدد برقرار نمودن امنيت براي كاروانهاي 2است
  3».تجارت خود با شام و يمن بود
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 پيمان بستند، تأسيس دولت اسالمي، � ها با پيامبر اكرم بعد از آنكه برخي قبيله
  1.گرديد  وب ميخطري جدي براي تجارت قريش محس

آنان تا آن . نشين را تضعيف و نابود كرد ، نقش اعراب باديه� همچنين پيامبر خدا
هايي كه در  كرد و قافله هاي تجاري را تهديد مي شدند كه قافله زمان قدرتي محسوب مي

توانست از آنجا عبور  كرد جز با پرداخت ماليات نمي مناطق تحت نفوذ آنها عبور مي
شكيل دولت اسالمي آنها در اين درصدد بودند تا اين سياست گذشته را نيز با ت. نمايد

دار اين امر كرز بن فهري گرديد، اما پيامبر  در ميان مسلمانان به اجرا بگذارند و عهده
 150جايي نزديك بدر كه از مدينه (خدا، فرصت را از او گرفت و كرز را تا سفوان 

نگاران اين تعقيب و گريز را غزوة بدر اولي  رهسي. تعقيب كرد) كيلومتر فاصله دارد
نشين بود و از آن پس هيچ  اين غزوه درس مهمي براي همه اعراب باديه. اند ناميده
پروراند و هرگز مسلمانان به راهزنان  نشيني قصد يورش به مدينه را در سر نمي باديه

قاد صلح كردند و نشيني و انع ماليات پرداخت نكردند؛ بلكه آنها را مجبور به عقب
  2.مسلمانها از شر آنان در امان ماندند

  ها با فتوحات اسالمي  رابطة سريه–ج 
هاي نظامي به منزلة تمرينهاي مقدماتي نظامي و مانورهاي ارتش  ها و دسته اعزام سريه

درپي نخستين سربازان اسالم، بيانگر  گرديد و فعاليتهاي پرخروش و پي  اسالم محسوب مي
  . بود� ط و پويايي دولت نوپاي اسالم در مدينه و به فرماندهي پيامبر اكرمشور و نشا

رسيم  ها و لشكرها به اين نتيجه مي با بررسي نامهاي فرماندهان و سربازان اين سريه
ها، در تاريخ فتوحات اسالمي بسيار درخشيدند؛ مانند فرمانده  كه بعد از آن سريه

اتح قادسيه و مدائن، سعد بن ابي وقاص و خالد  بن جراح و فةفتوحات شام؛ ابي عبيد
بن وليد، شمشير برهنة خدا وكسي كه روم را در معركة يرموك به زانو درآورد و عمرو 

هايي كه پيامبر  ها و غزوه سريه. بن عاص، فاتح مصر و ليبي و ساير فرماندهان ديگر
تحركي براي  در حيات خود بر آن اشراف داشت، به منزلة تمرين عملي و م�اكرم

  .فرماندهاني بود كه بعداً شرق و غرب جهان را فتح كردند
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روز عبارت بود از تمرين  زندگي اصحاب پيامبر، در طي بيست و چهار ساعت شبانه
صبح را با اداي نماز فجر با فرمانده : مستمر و برنامة منظم روزانه آنان از اين قرار بود 

 آنها تعليم داد كه خواندن نماز صبح، كليد زيباي  به� كردند و پيامبر اكرم كل آغاز مي
سه گِره خوابيد، شيطان  وقتي شما مي«: ار از سرحالي و نشاط است و فرمودروزي سرش
اي در پيش داري و چون بيدار  بخواب كه تو شب طوالني: گويد زند و مي بر شما مي

ء بگيريد يكي ديگر از شود؛ اگر وضو شويد و نام خدا را بر زبان آوريد، يك گره باز مي
شود و آن روز را سرحال و با  شود و اگر نماز بخوانيد، سومي نيز باز مي گرهها باز مي

  1.نشاط شب خواهيد كرد و اگر نه با تنبلي و خبث نفس به شب خواهيد رساند
رفتند و  آنان بعد از انجام فريضة الهي به دنبال انجام امور روزمرة خويش مي

آوردند و بعد از نماز عشاء استراحت   نيز بدون تأخير به جاي مينمازهاي بعدي را
آن گاه در يك سوم آخر شب . شد كردند تا اينكه بخش عمدة شب سپري مي مي

اين عمل، دلهايشان را از روحانيت . شدند بيشترشان براي اداي نماز شب بيدار مي
مور، عالوه بر امري ديگر انجام اين ا. داد كرد و نشاط بيشتري به آنها مي ماالمال مي

همانند آمادگي هميشگي و بيداري كامل و فعاليتها و تمرينها از قبيل اسب سواري و 
تيراندازي بهترين نيرو و :  فرموده بود� مسابقه دادن و تيراندازي بود كه پيامبر اكرم

  .آمادگي براي رويارويي با كافران است
كه نمود؛ چنان ابزار جنگي تشويق ميهمچنين رسول خدا آنها را به ساخت و تهية 

تير، سه نفر را وارد بهشت خداوند به سبب يك «: گويد، رسول خدا فرمود عقبه مي
اي كه آن را به اميد خير، ساخته است؛ كسي كه آن را در تيركش قرار  سازنده: كند مي
 سه سرگرميها به جزاز : كند و فرمود  در راه خدا شليك ميدهد و كسي كه تير را مي

آماده كردن اسب با تمرين و آموزش؛ بازي مرد با همسرش و : چيز درست نيست
تيراندازي و هر كس تيراندازي را آموخت سپس آن را ترك كرد، مرتكب ناسپاسي 

  2».نعمت بزرگي گرديده است
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 بهترين دوراني بود كه در آن عصر به � عصر و دوران اصحاب و ياران رسول خدا
جستند و آن را سرلوحة زندگي خود قرار داده بودند و  ي تمسك ميتعاليم قرآني و اله

كردند و با وجود اينكه تعدادشان اندك و  تمامي دستورات قرآن را در زندگي اجرا مي
فاقد امكانات بودند، اما در رويارويي با ملتهاي بزرگ روي زمين در شرق و غرب، چيره 

و تبعيت ننمودن از قرآن، ذلت و خواري آنان شدند، اما با دوري مسلمانان از تعاليم آن 
را فرا گرفت و ملتها از هر سو بر آنها يورش بردند و مسلمانان مانند كف برآمده روي 

  .سيل گشتند
كردند، براساس  هاي نظامي براي تحقق آن تالش مي اهداف و امور مهمي كه دسته

 فقط شناسايي و ها، هدفشان نخستين سريه. كرد شرايط و اوضاع مختلف فرق مي
ها به تدريج هجومي شدند كه رعب  سنجي دشمن بود؛ سپس اين سريه اكتشاف و توان

با . ساز بدر بود كرد و اين قبل از غزوه سرنوشت هاي قريش ايجاد مي و آشفتگي در قافله
ها، پاكسازي افرادي از  تثبيت قدرت مسلمانان بعد از جنگ بدر، هدف برخي از سريه

كعب بن اشرف : يدند به آن ضربه وارد كنند مانندكوش سالمي بود كه ميدشمنان دولت ا
كشتن كعب، باعث تأديب يهوديان گرديد و كشتن . و عصما بنت مروان وابي عفك

عصماء و ابي عفك، مشركان و منافقان مدينه را سركوب ساخت و جنگ احد كه به 
ن به داراييهاي مدينه چشم نشي شكست مسلمانان انجاميد، موجب گرديد تا عربهاي باديه

طمع دوختند تا جايي كه به برخي از گروههاي آموزشي خيانت كردند و حادثة رجيع و 
ها را كه  پيامبر خدا، استراتژي نظامي را تغيير داد و سريه. بئرمعونه را به وجود آوردند

 به صورت قاطع نشينان اعزام نمود تا آنها را فرستاد، به سوي باديه قبالً به دنبال قريش مي
ها، حملة  ترين تاكتيك و روش اين سريه مهم. و سريع و غافلگيرانه تأديب نمايند

  .نشين است غافلگيرانة اعراب باديه
كرد  هاي نظامي كوچك و بزرگ رسول خدا، نقش خود را ايفا مي بدين صورت دسته

د از فتح داد، اما بع و وظيفة مخصوص خود را براي خدمت به اهداف دعوت انجام مي
 � پيامبر اكرم. مكه، مسلمانان به عنوان قدرتي نظامي و سياسي در منطقه تثبيت شدند

پرستي محسوب  هاي شرك و بت نيز تصميم گرفت هر چيزي كه به نوعي از نشانه
ها و  ها و لشكرهايي از مكه فرستاد تا بقيه نشانه شود، از بين ببرد بنابراين، سريه مي
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هايي براي از بين بردن بتهاي  پرستي را از بين ببرند؛ چنانكه سريه  بتدول آرمزهاي شرك
بزرگ عرب مانند عزي، مناه، الت، سواع و ذالخلصه و ديگر بتها و طاغوتها ترتيب داده 

  1.شد
از آن پس، دعوت اسالم به نواحي مختلف جزيره عربي رسيد و مردم گروه گروه 

 لشكر خلفاي راشدين براي نشر دين  �كرموارد دين خدا شدند و بعد از وفات پيامبر ا
خدا و از بين بردن موانعي كه بر سر راه دعوت قرار داشتند، رهسپار اقصي نقاط جهان 

گران اديان  هاي مثبت و فوري فتوحات اسالمي، تمامي تحليل گرديدند؛ چنانكه نتيجه
ي تعاليم گران منصف، درصدد بررس مختلف را حيرت زده كرده است، اما هرگاه تحليل

ها و لشكرها، كه هستة اصلي   به فرماندهان و سربازان سريه� هاي پيامبر اكرم و توصيه
هايي كه همواره  شود؛ توصيه حركت فتح اسالمي هستند، برآيند، حيرت آنها دور مي

  2.گرديد شد و در اعمالشان آشكار مي توسط خلفا و فرماندهان فتوحات، تكرار مي
به «: گفت ياست كه پيامبر خدا با ارسال هر لشكري به آنها م روايت نانكه از انسچ

نام خدا حركت كنيد و مواظب باشيد كه پيرمرد كهنسالي را نكشيد و كودك و زني را 
به قتل نرسانيد و خيانت نكنيد و غنيمتهايتان را جمع كنيد و به خوبي و نيكويي رفتار 

  3».اردد گمان خداوند نيكوكاران را دوست مي نمائيد؛ بي
فرستاد، به آنان   لشكري مي� از عبدالرحمان بن عائذ روايت است كه وقتي پيامبر اكرم

با مردم انس بگيريد و رفتارتان را تغيير ندهيد و آنها را به اسالم فرا بخوانيد؛ چراكه اگر «: گفت  مي
  4».شان را اسير كنيدتر است از اينكه مردان آنها را بكشيد و زنان آنان اسالم را بپذيرند، پسنديده

                                                           

 .65 – 61، ص السرايا و البعوث النبويه -1
 .66 – 65 همان، ص -2
 .274، ص 7، شرح سنن ابي داود، ج ن المعبودعو -3
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  فصل پنجم
  

  استمرار ساختار تربيتي و علمي

  
هاي آغازين سورة بقره هستند كه صفات  هاي نازل شده در دوران مدني آيه نخستين آيه

دهد؛ سپس از اهل كتاب، يهود و  اهل ايمان و خصلتهاي كفار و منافقان را توضيح مي
يقي يهوديان برداشته شده است؛ چراكه آنان از گويد و پرده از چهرة حق نصارا، سخن مي

اولين روزهاي گسترش دعوت اسالمي در مدينه در برابر آن ايستادند، در سورة بقره 
  1.بخش بزرگي به شرح صفت يهوديان و سرشت آنان اختصاص يافته است

ه بخواهد كه دين اسالم را بپذيرند، آنان را نيز  اين سوره عالوه بر اينكه از مردم مي
  : خواند پرستش خداي يگانه فرا مي

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ VV VV©©©©≡≡≡≡ tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ [[ [[ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ¬¬ ¬¬!!!! #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �   )22 - 21 ،بقره(  
اي مردم خداي خود را بپرستيد، آنكه شما را و كساني را آفريده است كه پيش «

خداي شما كسي است كه زمين را برايتان . اند تا پرهيزگار شويد از شما بوده
بگسترد و آسمان را كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع 
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تا روزي شما گردند؛ پس شريك و همانندهايي براي  ثمرات را به وجود آورد
  ».دانيد خدا به وجود نياوريد؛ در حالي كه شما مي

هاي مدني، مسلمانان را از متصف شدن به صفات منافقان برحذر  همچنين آيه
داد؛ چراكه حركت  اشت و خطر منافقان را براي جامعة نوپا و دولت جديد توضيح ميد مي

نفاق بر ضد جامعه و دولت مسلمان در مدينه به وجود آمد و در مكه سابقه نداشت؛ زيرا 
در آنجا مسلمانان داراي چنان قدرت و نفوذي نبودند كه باعث شود گروهي از مردم از 

د داشته باشند و در ظاهر خود را به آنها نزديك نمايند و در آنها بترسند يا به آنها امي
. پنهاني عليه آنان توطئه و دسيسه كنند آن گونه كه منافقان به طور كلي اين گونه بودند

شود كه در آن از منافقان ذكر نشده  هاي مدني يافت مي اي از سوره بنابراين، كمتر سوره
 در دوران مدني به طور گسترده وجود داشته باشد و اين بيانگر آن است كه اين حركت

  1.است؛ گرچه بعداز گذشت نيمي از دوران مدني رو به ضعف گراييد
هاي مدني همچنان به سخن از عظمت خدا و حقيقت جهان هستي و تشويق به  آيه

هاي  داد و احكام را براي تربيت امت و تحكيم پايه بهشت و ترساندن از جهنم ادامه مي
شر دعوت خدا را بين تمام جوامع بشري برعهده خواهد گرفت و در راه خدا دولتي كه ن

  .جهاد خواهد كرد، مقرر نمود
مسير علمي امت نيز با تحول مراحل دعوت و ساخته شدن جامعه و تأسيس دولت 

شد و قرآن نيز اهميت علم و عالمان را بيان نموده است و رسول خدا نيز در  متحول مي
اي در  امخ علم و علما سخن گفته است و كتابهاي حديث بابهاي ويژهاحاديثي از مقام ش

  .اند مورد فضيلت علم گشوده
ترين لوازم رسيدن به قدرت است؛ چراكه  امت يقين كرده بود كه علم و دانش از مهم

با . امكان ندارد خداوند به امت جاهلي كه از كاروان علم بازمانده است، قدرت بدهد
رآن به وضوح اين مسئله روشن خواهد شد كه قرآن سرشار از آياتي تالوت و تدبر در ق

قرآن، . نمايد كند و به طلب علم و تحصيل آن تشويق مي است كه جايگاه علم را بيان مي
  : جهالت و گمراهي است و فرموده است؛ چراكه كفر 2دهد علم را مقابل كفر قرار مي

                                                           

 .172عبدالرحمان شجاع، ص . ، ددراسات في عهد النبوه به نقل از 76 – 73، ص 2، دروزه، ج السيرة النبويه -1
 .62، ص لالمة االسالميه، التمكين -2
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� ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ ìì ììMMMM ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uu !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀$$$$ yy yy™™™™ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ss ssππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 FF FF{{{{ $$   )9 ،زمر(   � ####$$
نند تنها دانند برابر و يكسا دانند با كساني كه نمي بگو آيا كساني كه مي«

  ».گيرند خردمندان پند و اندرز مي
. واهد، علم استو تنها چيزي كه خداوند به پيامبرش دستور داد كه از آن زياد بخ

  : فرمايد خداوند مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã �   )114 ،طه(  
  ».بگو پروردگارا، بر دانشم بيفزا«

انيد، ير موجودات خود ممتاز گردو اولين ويژگي كه خداوند آدم را به سبب آن از سا
  : فرمايد علم بود؛ چنانكه مي

� zz zzΝΝΝΝ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu uu uu !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ¯¯ ¯¯==== ää ää.... §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyÎÎÎÎ zz zz[[[[ tt ttääää ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ||   )31 ،بقره(   � ¹¹¹¹||
را به فرشتگان عرضه داشت و آنها سپس به آدم نامهاي همه را آموخت؛ سپس «

  ».گوييد، اسامي اينها را برشماريد اگر راست مي: فرمود
 به برنامة تربيتي خود براي تعليم و تربيت اصحاب و يارانش و اينكه � پيامبر اكرم

داد و آنان را بر انجام كارهاي خوب اخالقي  خدا را به آنها يادآوري نمايد، ادامه مي
مور مهم و دقيق شريعت و احكام آن را براي يارانش چه به صورت كرد و ا تحريك مي

هاي  آن حضرت ثروت هنگفتي از شيوه. داد فردي و چه به صورت گروهي توضيح مي
ها و مبادي  تربيتي خود در تربيت و تعليم به جا گذاشته است كه از جمله اين شيوه

  1: توان به امور ذيل اشاره كرد د ميبزرگ و مفي
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  رار سخن تك-1
بنابراين، معموالً رسول . كند تكرار سخن به حفظ كردن مطالب و فهم سخن كمك مي

بن مالك كرد سخنان خود را به صورت تكراري بيان نمايد؛ چنانكه انس  خدا سعي مي
كرد تا  آورد، سه بار آن را تكرار مي رسول خدا، وقتي سخني را به زبان مي«: گويد مي

  1».سخنش فهميده شود
  آهسته و شمرده شمرده حرف زدن -2

ورزيد و آرام و آرام و شمرده شمرده  آن حضرت در خطبه و سخن گفتن، شتاب نمي
گويد، آسان باشد و به هنگام نقل سخن، تحريف  گفت تا حفظ كردن آنچه مي سخن مي

ايت است كه روزي عايشه به او  بن زبير روةهمچنين از عرو. 2و تغييري صورت نگيرد
ام، حديثي  نمايي؛ چراكه او لحظاتي قبل در كنار حجره  از ابوهريره تعجب نميآيا«: گفت

گفتم  كرد، من مشغول نماز بودم كه او رفت و اگر نه به او مي را از رسول خدا نقل مي
  3».گفت وقفه سخن نمي كه رسول خدا اين گونه بي

  روي در سخن گفتن و انتخاب وقت مناسب   ميانه-3
كرد تا  روي مي  و مقدار و نوع و وقت درس و سخن خود، ميانهآن حضرت در تعليم

موجبات خستگي يارانش فراهم نگردد و براي حفظ كردن مطلب گفته شده، نشاط 
پيامبر : گويد  كنند؛ چنانكه ابن مسعود ميداشته باشد و بتوانند آنها را بفهمند ودرك

كرد؛ چون دوست  را ميگفت، رعايت ما  اي كه روزها براي ما مي  در موعظه�اكرم
  4.نداشت ما خسته شويم

   مثال زدن-4
مسائل و مفاهيم گوناگون را با مثال بيان نمودن، اثر به سزايي در رساندن معني سخن به 

دهد و آن را به  عقل و دل دارد؛ چون مثال امري معنوي را به صورتي محسوس ارائه مي
ه از اينكه مثال با صورتهاي مختلف گذشت. كند دهد و به ذهن نزديك مي واقعيت ربط مي

                                                           

 .188، ص 1، كتاب العلم، باب من اعاد الحديث، ج البخاري -1
 .62عبدالرحمان البر، ص . ، دمناهج و آداب الصحابه -2
 .3568، شماره 57، ص 6، كتاب المناقب، باب صفة النبي، ج بخاري -3
 .68 ة، شمار162، ص 1 النبي يتخولهم بالموعظه، ج ، كتاب العلم، باب ما كانالبخاري -4
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گذارد و عقلها را به ويژه عقلهاي  آن داراي بالغت و شيوايي است كه بر دلها تأثير مي
بنابراين، قرآن نيز براي فهم . نمايد انسانهاي بليغ و شيوا را مجذوب و شيفتة خود مي

  : فرمايد يان داشته است؛ چنانكه ميموضوعات و مطالب دور از ذهن ب

� šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ çç çç//// ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôôØØØØ nn nnΣΣΣΣ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  
  )43 ،عنكبوت(  

  ».فهمند زنيم و جز فرزانگان آن را نمي اينها مثالهايي هستند كه ما براي مردم مي«
  : فرمايد همچنين خداوند مي

� öö ööθθθθ ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99≅≅≅≅ tt tt6666 yy yy____ ………… çç ççµµµµ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� ©© ©©9999 $$$$ YY YYèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz %%%% YY YYææææ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF •• ••ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ uu uuŠŠŠŠ ôô ôô±±±± yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ææ ææ5555 ÎÎ ÎÎ$$$$ ôô ôôØØØØ tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©3333 xx xx���� tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ �   
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فرستاديم، كوه را از ترس خدا كرنش كنان  اگر ما اين قرآن را بر كوهي فرو مي«
داريم، شايد كه ايشان  مان بيان ميما اين مثالها را براي مرد. ديدي و شكافته مي

  ».بينديشند
 نيز بر همين � هاي ديگري نيز براساس و اسلوب مثال وجود دارد و پيامبر اكرم آيه

نمود؛ چنانكه ابن  ميپرداخت و مثالهاي زيادي بيان  شيوه و اسلوب به ايراد سخن مي
  1».ام رده حدود هزار مثال به خاطر سپ� من از پيامبر اكرم«: گويد عمر مي

كتابهاي متعددي نيز دربارة مثالها در حديث نبوي تأليف شده است كه از 
 اثر قاضي ابي محمد حسن بن عبدالرحمان بن امثال الحديثترين آنها كتاب  قديمي

  2.باشد  هجري مي360خالد رامهرمزي متولد سال 
   طرح سؤال و پرسش-5

پرسشگر و شنونده ارتباطي قوي هاي تربيتي مهمي است كه بين  طرح سؤال از وسيله
آورد و شنونده را وادار به پاسخ  نمايد و موجب شكوفايي ذهن را فراهم مي برقرار مي
 �بنابراين، پيامبر اكرم. نمايد نمايد و حالتي با نشاط و ذهني پويا ايجاد مي دادن مي

                                                           

  .65، ص مناهج و آداب الصحابه -1
 .ام هاي تربيتي نبوي را از اين كتاب ارزشمند خالصه كرده همه وسيله.  همان-2



 الگوي هدايت

 

866

 اين نمود؛ چراكه درموارد متعددي براي تعليم اصحاب از پرسش و سؤال استفاده مي
 �شيوه اثر بزرگي در بهتر فهميدن و حفظ كردن مطالب داشت و گاهي پيامبر اكرم

كرد كه آنها را برانگيزد و تشويق نمايد و آگاهشان كند  سؤال را فقط براي اين مطرح مي
شد؛ چنانكه   ميمطرح) هان) (اال(و در اين صورت اغلب سؤاالت با صيغة تنبيه 

آيا شما را به چيزي راهنمايي نكنم ! آگاه باشيد«:  فرمود� رمپيامبر اك: گويد ابوهريره مي
روند و درجات شما به وسيلة آن باال  شوند و از بين مي كه گناهان به وسيلة آن محو مي

وضو را كامل ساختن به هنگام دشواريها و زياد گام زدن : فرمود. بلي: وند؟ گفتندر مي
اين است سنگر و . ز اداي هر نمازبه سوي مساجد و در انتظار نماز بودن پس ا

  1».پيوستگي، اين است سنگر و پيوستگي، اين است سنگر و پيوستگي
دانند و آنها علم و  دانست آن را نمي پرسيد كه مي اي مي گاهي نيز از آنان مسئله

آگاهي از آن را به خدا و پيامبرش خواهند سپرد و هدفش اين بود كه آنان به موضوع 
  �چنانكه از ابوهريره. 2نب ايشان به موضوع توجه داشته باشندمطرح شده از جا

فقير نزد ما : نيد كه فقير و بينوا كيست؟ گفتنددا آيا مي«: روايت است كه پيامبر فرمود
فقير امت من كسي است كه در روز قيامت : فرمود. ت كه درهم و كااليي نداردكسي اس

روزه پرداخته است، نزد خداوند حاضر با وجود اينكه در اين دنيا به اداي نماز و 
شود، اما كسي را دشنام داده و كسي را تهمت زده و مال كسي را خورده است و  مي

خون كسي را ريخته است و كسي را كتك زده است؛ پس از نيكيهاي اين فرد به فردي 
 شود و اگر نيكيهايش قبل از پرداخت حقوقي كه مورد تعرض قرار گرفته است، داده مي

گردد،  شود و بر گناهان او افزوده مي كه بر اوست، تمام شود، از گناهان آنها برداشته مي
  3».شود سپس به دوزخ انداخته مي

 براي اينكه � داد؛ پس پيامبر اكرم كرد و يكي از اصحاب جواب مي گاهي سؤال مي
 بن كعب ابيستود؛ چنانكه با  او را تشويق كند و ديگران را تحريك نمايد، او را مي

داني كدام آيه از آيات  اي ابامنذر آيا مي«:  فرمود� پيامبر خدا: گويد او مي. چنين كرد

                                                           

 .219، ص 1، كتاب الطهاره، باب فضل اسباغ الوضوء، ج مسلم -1
 .67، ص منهاج و آداب الصحابه -2
 .1997، ص 4ر و الصله، باب تحريم الظلم، ج ، كتاب البمسلم -3
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: دوباره فرمود. دانند برش بهتر ميگفتم خدا و پيام: گويد تر است؟ مي كالم خدا بزرگ
  :تر است؟ گفتم آية داني كدام آيه از آيات كتاب خدا بزرگ اي ابامنذر آيا مي«

� ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ }} }} yy yy∏∏∏∏ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠθθθθ •• ••‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 44   )255بقره، (   � 44
  1».دانشت مبارك باد، اي ابامنذر«: ام زد و گفت آن گاه دست به سينه

پس اين تشويق و آفرين گفتن احساس راحتي و اعتماد به نفس آنان را فراهم 
ن فرا  و تحصيل آ� نمود و آنان را به حفظ مطالب بيان شده از جانب پيامبر اكرم مي
  2».خواند مي
   القاي مفاهيم ناشناخته كه پرسش و اهتمام ورزيدن به آن را در پي داشت-6

 �از زيباترين موارد، مطلبي است كه جابر بن عبداهللا روايت كرده است كه پيامبر اكرم
وارد بازار شد و مردم در دو طرف ايشان قرار داشتند و ايشان از كنار يك بزغالة نر مرده 

و گوش آن را گرفتند؛ ايش بريده بود، گذشتند؛ پس ايشان آن را برداشتند كه گوشه
گفتند ما » .چه كسي از شما دوست دارد كه اين را به يك درهم بخرد«: سپس فرمودند

 آيا دوست«: كنيم؟ گفت ريم و آن را چه كار ميخواهيم آن را در برابر چيزي بخ نمي
بود، چون گوشهايش  به خدا اگر زنده ميسوگند : گفتند» داريد اين مال شما باشد؟

 رسد كه مرده است؟ آن حضرت معيوب است دوست نداشتيم كه مال ما باشد تا چه
  3».تر است ارزش سوگند به خدا كه دنيا از اين هم نزد خدا كم: فرمود
   استفاده از وسايل توضيحي و روشنگري-7

آيند، براي تأكيد و  اب مي، از آنچه امروز، از وسايل توضيحي به حس� پيامبر خدا
  : نمود كه برخي عبارتند از فاده ميتثبيت مطالب در دل و حواس و خود شنوندگان است

مانند فرو بردن انگشتان در يكديگر و اين ارتباط :  حركت دادن دست–الف 
چنانكه از ابوموسي اشعري . كشد تنگاتنگ انسان مؤمن با بردارش را به تصوير مي

مؤمن، نسبت به مؤمنان ديگر مانند ساختماني «:  فرمود� يامبر اكرمروايت است كه پ

                                                           

 .551 همان، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب فضل سوره الكهف و آية الكرسي، ص -1
 .69، ص مناهج و آداب الصحابه -2
 .2274، ص 4، كتاب الزهد و الرقائق، ج مسلم -3
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نمايد و آن حضرت انگشتانش را در  است كه برخي از آن برخي ديگر را محكم مي
  1».يكديگر فرو برد

آن حضرت گاهي روي زمين خطهايي براي توضيح :  خط كشيدن بر روي زمين–ب 
كرد؛ سپس جزئيات آن را توضيح و  ميكشيد كه نظر اصحاب را به آن جلب   مطلب مي
 روايت است كه پيامبر خدا با دست خود، � داد؛ چنانكه از عبداهللا بن مسعود شرح مي

 آن گاه خطهايي» .اين راه راست خداوند است«:  سپس گفتخطي بر روي زمين كشيد،
و اينها راههاي مختلف است كه بر هر راهي «: در سمت راست و چپ آن كشيد و گفت

  : سپس اين آيه را خواند» خواند  ميطاني قرار دارد كه به آن فراشي

� ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu$$$$ ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 tt tt¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? �   )153 ،انعام(  
باطلي كه شما را (قيم من است، از آن پيروي كنيد و از راههاي اين راه، راه مست«

اينها . سازد پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده مي) ام از آن نهي كرده
  ».كند تا پرهيزگار شويد چيزهايي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي

از علي بن چنانكه : شان دادن چيزي به هنگام سخن گفتن بلند كردن و ن–ج 
طالب روايت است كه پيامبر خدا، قطعه ابريشمي را در دست راست خود قرار داد و  ابي

اين دو بر مردان امت من حرام «: طاليي را در دست چپ خود قرار داد؛ سپس گفت
براي زنانشان حالل «: ر دنبالة اين حديث چنين آمده استو در روايتي ديگر د» .هستند
ر هم حكم طال و ابريشم را بيان نمود و هم آن دو را بلند كرد و پس پيامب» .2باشند مي

  .نشان داد تا شنوندگان هم بشنوند و هم ببينند
گويد  چنانكه از سهل بن سعد ساعدي روايت است كه مي:  آموزش عملي احكام–د 

 پيامبر خدا را ديدم كه بر منبر ايستاد و رو به قبله كرد و تكبير گفت و مردم نيز تكبير
سپس سرش را . گفتند پس قرائت خواند و ركوع كرد و مردم نيز با ايشان ركوع نمودند

بلند كرد و به عقب رفت و بر زمين سجده كرد؛ سپس باالي منبر رفت و قرائت خواند 

                                                           

 .2446، شماره 99، ص 5، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ج البخاري -1
 .4057 ة، شمار5، ص 4، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ج ابوداود -2
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وقتي . و ركوع كرد؛ سپس سرش را بلند كرد و باز به عقب رفت و بر زمين سجده نمود
اين كار را از اين جهت انجام ! اي مردم«: م كرد و گفتايان رسيد، رو به مردنماز به پ

  1».دادم تا به من اقتدا كنيد و نماز مرا ياد بگيريد
   استفاده كردن از كلمات و جمالت لطيف و زيبا-8

گردد و شنوندگان را  سخن مهربانانه و لطيف، موجب تأليف قلوب به سوي حق مي
سازد، آن حضرت معموالً براي سخن  ر ميبراي بهتر فرا گرفتن و حفظ كردن مطلب وادا

كرد و به خصوص وقتي  و رهنمود خود عبارتي آميخته با لطف و نرمي مهيا مي
نمود، الفاظي  خواست به آنها مطلبي بگويد كه معموالً از ذكر آن، شرم و حيا مي مي

ز نمود؛ چنانكه در آموختن آداب قضاي حاجت با اين مقدمه آغا مهربانانه استفاده مي
هرگاه هر يكي از «: پس فرمود. 2نمود كه نسبت به مؤمنان مانند پدر و خيرخواه است

شما براي قضاي حاجت رفت، رو به قبله ننشيند و پشت به قبله نيز نكند و خود را با 
  3».دست راست تميز نكند

اي از مبادي تربيتي زيبايي را به جا  به راستي كه اين معلم جامعه بشري مجموعه
ه است كه به نهايت حسن اخالق و كمال عقل و انديشه او داللت دارند كه به گذاشت

  :پردازيم برخي از برخوردهاي تربيتي ايشان با شاگردانش مي
ستود  كرد و مي آن حضرت نيكوكاران را تشويق مي:  تشويق و ستودن نيكوكار–الف 

خواندن و تالوت تا بيشتر به علم و عمل روي بياورند، به عنوان مثال وقتي قرآن 
 به �  روايت است كه پيامبر اكرم� از ابوموسي. ابوموسي اشعري را شنيد او را ستود

دادم، تعجب  ديدي كه به قرآن خواندن تو گوش مي اگر ديشب مرا مي«: او گفت
  4».، داده شده استداي خوبي مانند صداي خوش داود نمودي؛ به راستي كه به تو ص مي

  
   توبيخ نكردن او ونه با خطاكار برخورد مهربانا–ب 

                                                           

 .377، شماره 486، ص 1، كتاب الصلوه، باب في السطوح و المنبر و الخشب، ج البخاري -1
 .74، ص مناهج و آداب الصحابه في التعلم و التعليم -2
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گرفت و احوال آنها را رعايت  آن حضرت، شرايط و توانايي مردم را در نظر مي
دانست و با نرمي، اشتباه آنها را  كرد و در صورت ارتكاب گناهي، آنان را معذور مي مي

شكي نيست كه چنين . آموخت كرد و با مهرباني راه درست را به آنها مي تصحيح مي
انكه نمود؛ چن  و رسالت او مي� اي، دلها را آكنده و سرشار از محبت پيامبر اكرم هشيو

 خواندم در حالي كه همراه با پيامبر خدا، نماز مي«: گويد معاويه بن حكم سلمي مي
مردم به من ) ندخدا بر تو رحم ك(يرحمك اهللا : من در جوابش گفتم. مردي عطسه زد
كنيد؟ آنها  چه شده شما را كه به من نگاه مي! ايم بنشيندمادرم به عز: گفتم. چشم دوختند

خواهند مرا ساكت كنند،  وقتي ديدم كه آنها مي. زدند دستهاي خود را بر رانهايشان مي
 نماز را تمام كرد، پدر ومادرم فدايش باد، هيچ � پس از آنكه پيامبر اكرم. ساكت شدم

ش نكرد و ناسزا نگفت؛ بلكه ر من پرخابه خدا سوگند كه ب. ام معلمي بهتر از او نديده
در نماز چيزي از سخن مردم روا نيست كه گفته شود؛ بلكه نماز، تسبيح و تكبير «: فرمود

  1».و خواندن قرآن است
چنانكه از . گويي در هنگام ارتكاب گناه  تصريح ننمودن و اكتفا به اشاره و كنايه–ج 

آوري و  مردي را به عنوان عامل جمع � ابوحميد ساعدي روايت است كه پيامبر اكرم
آوري  بعد از جمع. شد اين مرد، ابن اللتبيه ناميده مي. سليم مقرر كرد زكات اموال بني

. اند اين مال شماست و اين را به من هديه داده:  آمد و گفت� صدقات، نزد پيامبر اكرم
ه به تو برسد؟ چرا در خانه پدر و مادرت ننشستي تا اين هدي:  فرمود� پيامبر اكرم

اما بعد، من مردي از : د و ستايش خدا را گفت؛ سپس فرمودسپس براي ما سخنراني كر
آيد و  گذاشته است، پس ميگمارم كه خداوند آن را به عهده من  شما را به كاري مي

اي است كه به من داده شده  اين چيزي است كه مال شماست و اين هديه: گويد مي
اش به او برسد؟ سوگند به خدا كه  نشيند كه هديه و مادرش نمياست؛ چرا در خانه پدر 

دارد، مگر اينكه روز قيامت در حالي كه آن را  هيچ يك از شما چيزي را به ناحق برنمي
شناسم كه در حالي با خداوند  يكي از شما را مي. كند بر دوش دارد با خدا مالقات مي

آورد يا گاو و يا گوسفندي   فرياد برميكند كه شتري بر دوش دارد و آن شتر مالقات مي

                                                           

 .381، ص 1، كتاب المساجد، باب تحريم الكالم في الصالة، ج مسلم -1
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من رسانيدم؛ چشم من ! بار خدايا: ؛ سپس دستهايش را بلند كرد و گفتبر دوش دارد
  1.ديد وگوشم شنيد

 كه فسادي اجتماعي را  در برابر اموري�  خشم و برافروخته شدن پيامبر اكرم–د 
باه از حدود فردي و گرديد و اشت هرگاه كسي مرتكب اشتباهي شرعي مي: در پي داشت

آمد، رسول خدا، خشمگين  رفت و آغاز فتنه يا انحرافي به حساب مي جزئي فراتر مي
شد و خشم وي نيز متناسب با آن اشتباه بود؛ چنانكه وقتي عمر نزد ايشان در حالي  مي

خواست آن را براي پيامبر بخواند،  اي از تورات در دست داشت و مي آمد كه نسخه
ي ا  با نسخه� چنانكه از جابر روايت است كه عمر بن خطاب. احت شدرسول خدا نار

اي از تورات است پيامبر  اين نسخه! اي پيامبر خدا: از تورات نزد پيامبر آمد و گفت
. و چهرة پيامبر خدا دگرگون شد. عمر شروع به خواندن كرد.  چيزي نگفت�اكرم

به :  چهرة پيامبر انداخت و گفتابوبكر گفت مادرت به عزايت بنشيند، عمر، نگاهي به
به خداوند به عنوان پروردگار و به . برم خدا، از خشم او و از خشم پيامبرش پناه مي

 �آن گاه پيامبر اكرم. اسالم به عنوان دين و به محمد به عنوان پيامبر راضي هستيم
د سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر موسي برايتان آشكار گرد: فرمود

ايد و اگر موسي زنده  و شما از او پيروي كنيد ومرا رها كنيد، از راه راست منحرف شده
  2».كرد يافت، از من پيروي مي بود و نبوت مرا در مي مي

 به خاطر طوالني كردن نماز توسط برخي از امامان صحابه � همچنين رسول خدا
: مردي گفت: كه گفت روايت است � شد؛ چنانكه از ابن مسعود انصاري خشمگين مي

. خواند توانم در نماز شركت كنم از بس كه فالني نماز را طوالني مي اي پيامبر خدا، نمي
اي مردم شما «: فرمود. تر نيافتم  آن روز خشمگين را از� اي پيامبر پس در هيچ موعظه

د باي) پيشنماز بود(كنيد؛ پس هركس با مردم نماز خواند  سازيد و گريزان مي متنفر مي
نماز را سبك بگيرد؛ زيرا در ميان مردم افراد مريض و ضعيف و كساني هستند كه كار 

  3».دارند

                                                           

 .6979، كتاب الحيل، باب احتيال العالم ليهدي له، شماره البخاري -1
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 را فراهم آورد،  �همچنين از موارد ديگري كه موجب خشمگين شدن پيامبر اكرم
باشد؛ چنانكه از عبداهللا بن عمرو  مجادله و جر و بحث يارانش در مورد تقدير مي

 نزد اصحابش آمد در حالي كه آنها در مورد � اكرم روايت است كه پيامبر �عاص
ة اش دان كردند از شدت خشم گويا بر چهره تقدير با يكديگر مجادله و جر و بحث مي

ايد؟ و براي اين آفريده  آيا به اين فرمان داده شده«: انار شكافته شده بود، پس فرمود
ا از بين ببريد؟ اين امر موجب ه ها را با بعضي ديگر از آيه ايد كه حكم بعضي از آيه شده

  1».هالكت امتهاي پيش از شما گرديد
 را در پي داشت، مخالفت � يكي ديگر از مواردي كه خشمگين شدن پيامبر اكرم

باشد؛ به گمان اينكه  گيري در دين مي  برخي از اصحاب با دستور ايشان و تشدد و سخت
كند؛   انسان را بيشتر به خدا نزديك مياند بهتر است و اين از آنچه به آن فرمان داده شده

 وقتي آنان را به امري � پيامبر اكرم: روايت است كه گفت) رض(ه از عايشهچنانك
، ما توانايي � اي رسول خدا: گفتند يي انجام آن را داشتند، ميداد كه توانا دستور مي

ده تو را بخشيده انجام كارهايي همانند تو را نداريم؛ چراكه خداوند گناهان گذشته و آين
شد و   آثار خشم مشاهده مياش شد تا اينكه در چهره  خشمگين مي� پيامبر اكرم. است
  2».تر و داناتر به خدا هستم من از همه شما متقي: گفت مي

 در اين موضع، عملي توجيهي و تعليمي بود تا اصحاب را وادار  �خشم پيامبر اكرم
 گرفتار شدن در اين گونه اشتباهات برحذر دارد؛ به بيداري و آگاهي نمايد و آنها را از

اي جدي و خشمگين داشته باشد و پريشان به نظر برسد؛  طلبد كه خطيب، قيافه پس مي
اي جدي به خود بگيرد؛ زيرا اين  دهنده است و همچنين معلم، بايد قيافه چراكه او بيم

  3.شود حالت بيشتر باعث پذيرفتن و ياد گرفتن مي
مطلوب از برخي وقايع جهت بيان و آموزش برخي مفاهيم با به وقوع  استفاده –ر 

شمرد و مفهوم مشابه آن را  ، فرصت را غنيمت مي �پيوستن بعضي وقايع، رسول خدا
تر اثر  آموخت و بدين صورت، توجيه و رهنمود آن حضرت، بسيار آسان به اصحاب مي

                                                           

 .85، ص 33، ص 1، ج مقدمه ابن ماجه في القدر -1
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 .187، ص 1، ج فتح البخاري -3
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ايت است كه به نزد پيامبر  رو� گذاشت؛ چنانكه از عمر بن خطاب خود را بر جاي مي
اي را در  بچه. دويد اش مي ناگهان در ميان آنان زني براي شير دادن بچه. اسيراني آوردند

آيا به : پيامبر خطاب به ما گفت.  شير داداو را در آغوش گرفت و. ميان اسيران يافت
: فرمود. ندتوا خير نمي: فرزندش را در آتش بيندازد؟ گفتيمتواند  نظر شما اين خانم مي

  1».تر است خداوند نسبت به بندگانش از اين زن نسبت به فرزندش مهربان«
رسول خدا با ديدن آن صحنة مهرانگيز، فوراً توجه اصحابش را به مهر خداوند با 

  2.بندگانش جلب نمود
كوشش و تالش  : � اخالق صحابه هنگام گوش فرا دادن به سخنان پيامبر اكرم: دوم

رسول خدا و پايبندي آنان به آداب و اصول تأثيري مهم در خوب حفظ اصحاب و ياران 
كردن و كنترل دقيق و توانايي آنها در رساندن دعوت خدا به مردم ايفا نمود كه از جمله 

  : توان به خصلتهاي ذيل اشاره كرد ياين آداب و اصول م
   سكوت كامل و گوش فرادادن-1

تر از آن بود كه هنگام سخنراني وي، به بيهوده   نزد اصحاب، بزرگ� جايگاه پيامبر خدا
كاري بپردازند و يا به سخنان او گوش فرا ندهند و به چيزي ديگر مشغول شوند و يا 

دادند و  صداي خود را در حضور او بلند كنند؛ بلكه آنها با جان و دل به او گوش فرا مي
طالب در مورد  ي بن ابيكردند؛ چنانكه عل حافظه خود را آماده و حواسشان را جمع مي

گفت همنشينانش،  هرگاه ايشان سخن مي«: گويد يرت آن حضرت و همنشينانش ميس
انداختند گويا بر سرهاي آنها پرنده نشسته است و بعد از اينكه  سرهايشان را پايين مي

  3».گفتند شد، سخن مي ساكت مي
   ترك جر و بحث و قطع نكردن كالم گوينده-2

هاي مربوط به تعليم و تعلم عالوه بر اينكه بيانگر  جوي در جلسهفراهم نمودن چنين 
كنندگان را فراهم  باشد، آرامش خاطر ساير شركت مؤدب بودن افراد آن جلسه مي

: گويد طالب مي  چنانكه علي بن ابيكند؛ آورد و به فهم و يادگيري مطالب، كمك مي مي
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ند و وقتي يكي از آنان سخن كرد پريدند و غوغا نمي در ميان سخنان يكديگر نمي«
دادند تا حرفش تمام  گفت، ديگران ساكت بودند و به سخنان او گوش مي مي
شدند و سخن  كرد، بقيه ساكت مي يعني هر كس از آنها كه سخن را آغاز مي» .1گرديد مي

پرداختند، بدين وسيله مجلس بر وقار و  كردند و با او به كشمكش نمي او را قطع نمي
شد و  ماند و صداي هر يك از حاضران تشخيص داده مي  باقي ميمتانت خود

  2.آمد ترين تشويشي به وجود نمي كوچك
، با كمال تقدير �  مرجعي براي حل مشكالت اصحاب رسول خدا� پيامبر اكرم - 3

كردند،  و احترام به ايشان، درمراجعه براي توضيح آنچه در آن به اشكالي برخورد مي
دادند و شكي نيست كه اين مراجعه به فهم كامل و حضور ذهن  نميترديدي به خود راه 

از رسول : گويد  است كه مي) رض(از جمله اين موارد حديث حفصه. كرد كمك مي
  : مگر خداوند نگفته است! � اي پيامبر خدا:  پرسيدم�خدا

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyδδδδ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuρρρρ 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷FFFF yy yymmmm $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ � )71 ،مريم(  
شويد؛ اين امري حتمي و فرماني است قطعي از  همه شما وارد دوزخ مي«

  ».پروردگارتان
  : گويد اي كه خداوند مي دهمگر از خداوند نشني: فرمود

� §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO  ÉÉ ÉÉ dd ddffff uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ss ss)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ ¨¨ ¨¨ρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏWWWW ÅÅ ÅÅ____ �   )72 ،مريم(  
هيم و ستمگران را ذليالنه در آن رها د سپس پرهيزگاران را نجات مي«

  3».سازيم مي
كند   مي روايت �و از آن جمله حديث جابر بن عبداهللا است كه از عبداهللا بن انيس

خداوند بندگان، يا فرمود مردم را، برهنه «: فرمود از پيامبر خدا شنيدم كه مي: گويد كه مي
 يكسان صدايي كه همه آن را. دزن گرداند؛ سپس آنها را صدا مي و ختنه ناشده حشر مي

  ».منم پادشاه و داور روز جزا«: گويد شنوند، آن گاه مي مي
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هيچ كس از اهل بهشت را نسزد كه وارد بهشت شود و هيچ كس از اهل جهنم را 
نسزد كه وارد جهنم شود؛ در حالي كه حق كسي بر گردن اوست و يا بر كسي ستمي 

راوي . نم؛ حتي اگر به كسي سيلي زده باشدروا داشته است تا آنكه او را قصاص ك
با بار گناهان يا «:  و ختنه ناشده خواهيم آمد؟ فرمودپرسيديم چگونه برهنه: گويد مي

  ».نيكيها
  :  رسول خدا، اين آيه را تالوت كردآن گاه

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== àà ààßßßß tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 \\ \\χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ || ||     ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$   )17 ،غافر(   �1 ####$$
هيچ . شود امروز هر كسي در برابر كاري كه كرده است، جزا و سزا داده مي«

  ».گمان خداوند سريع الحساب است بي. گونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت
گذاشتند   در ميان مي� و اين گونه اصحاب مسائل و مشكالت خود را با پيامبر اكرم

خواستند آن   مي� و هر آنچه فهم آن برايشان دشوار بود، از پيامبر اكرمتا آن را بفهمند 
را توضيح دهد و اين مناقشه و تكرار اثر بزرگي در فهميدن و حفظ كردن مطالب 

  2.داشت
   يادآوري احاديث-4

 و يا آموختن علمي از  � با شنيدن كالمي از پيامبر اكرم �اصحاب و ياران رسول خدا
پرداختند تا آن را خوب  كردند و به تكرار آن مي يكديگر يادآوري ميايشان، آن را به 

. نمايد حفظ كنند؛ چراكه فراگيري كامل و حفظ مطلب، عمل كردن به آن را تقويت مي
نشستيم و از   مي� ما نزد پيامبر اكرم«: گويد  روايت است كه مي �از انس بن مالك
نموديم، به تكرار و مذاكره  ميشنيديم؛ وقتي آن مجلس را ترك  ايشان حديث مي

  3».نموديم پرداختيم تا آن را كامالً حفظ مي مي
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  1 سؤال در جهت كسب علم و عمل به آن-5
كردند و بيهوده  اصحاب به قصد كسب علم و عمل كردن به آن، از رسول خدا سؤال مي

هاي  نيز كسي نبود كه به پرسش� پرسيدند؛ البته رسول خدا و براي سرگرمي چيزي نمي
 پرسيدن � پيامبر اكرم«: گويد چنانكه سهل بن سعد ساعدي ميبيهوده پاسخ بدهد؛ 

  2».شمرد سؤالهاي زياد را دوست نداشت و آن را عيب مي
گردد و باعث  منظور پرسشهايي است كه نيازي به آن احساس نمي«: گويد نووي مي

اگر واقعاً : ا معتقدندعلم.  عملي ناروا گردندهتك حرمت مسلماني باشند يا باعث اشاعة
گردد و يا در آينده اين  از مواردي سؤال گردد كه در امور دين به آنها نيازي احساس مي

  3».مسائل مطرح خواهد گرديد، پرسيدن اين گونه سؤالها اشكالي ندارد
   سختگيري نمودن و نپرسيدن از متشابه-6

داشت و وعيدهاي سختي  مي اصحاب و ياران خود را از اين امر بر حذر � پيامبر اكرم
نمود و مردم را از همنشيني با چنين كساني باز  براي ياوه گويان و سختگيران بيان مي

ين مواقعي اين آيه را تالوت  در چن� رسول خدا: گويد نكه عايشه ميداشت؛ چنا مي
  : نمود
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هاي محكمات  بخشي از آن، آيه. او است كه كتاب را بر تو نازل كرده است«

هاي متشابهات  آنها اصل و اساس اين كتاب هستند و بخشي از آن آيه. است

                                                           

 .96، ص مناهج آداب الصحابه -1
 .77، شماره 20يثمه زهير بن حرب با سند صحيح در كتاب العلم آورده است، ص  ابوخ-2
 .، چاپ الشعب74، ص 3، ج شرح النووي علي مسلم -3
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انگيزي و تأويل به دنبال   كه در دلهايشان كژي است، براي فتنهاست و اما كساني 
داند و راسخان در  افتند در حالي كه تأويل آنها را جز خدا نمي متشابهات مي

جز . گويند ما به همة آنها ايمان داريم؛ همه از سوي خداي ما است دانش مي
  ».شوند صاحبان عقل متذكر نمي

كنند،  كساني كه متشابهات را دنبال مي«: فرمايد اد مي در مورد اين افر� پيامبر اكرم
  1».اينها كساني هستند كه خداوند آنها را نام برده است؛ پس از آنها بپرهيزيد

  اي كه شارع در مورد آن سكوت كرده است  نپرسيدن از مسئله-7
 دانستند كه سؤالهايي را نپرسند كه صحابه پايبند اين ادب بودند و خود را مكلف مي

شارع در مورد آن سكوت كرده است تا با چنين سؤاالتي باعث واجب شدن آنچه 
نگردند؛ شريعت واجب نكرده است و يا تحريم آنچه شريعت حرام نكرده است، 

  : فرمايد چنانكه خداوند مي
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دند و آشكار شوند شما را اي مؤمنان از مسائلي سؤال مكنيد اگر فاش گر«

ناراحت و بدحال كنند؛ چنانچه به هنگام نزول قرآن راجع بدانها پرس و جو 
خداوند از اين مسائل گذشته است و . شوند كنيد، براي شما بيان و روشن مي
جمعي از پيشينيان از آنها سؤال كردند و . خداوند بس آمرزگار و بردبار است

  ».خالفت برخاستند و منكر آنها شدندبعد از آن نسبت بدانها به م
 �وقاص داشت؛ چنانكه از سعد بن ابي همچنين رسول خدا، از اين عمل باز مي

ترين جرم را كسي مرتكب شده است كه از  بزرگ«:  فرمود� روايت است كه پيامبر خدا
  2».چيزي بپرسد كه حرام قرار داده نشده است و به خاطر سؤال وي حرام قرار داده شود

                                                           

 .4547 ة، كتاب التفسير، سوره آل عمران، شمارالبخاري -1
 .138، شماره 65، ص 1، باب من هاب الفتيا و كره التنطع، ج الدارمي في مقدمته -2
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   و سؤال به موقع از ايشان�  غنيمت شمردن تنهايي پيامبر اكرم-8
گرفتند؛ چنانكه خلوت و تنهايي  اصحاب اوقات مناسب را براي پرسيدن در نظر مي

 پس �  روايت است كه رسول خدا� از ابوموسي اشعري. شمردند پيامبر را غنيمت مي
برخي از ايشان قرآن فرا . زديم ما دور ايشان حلقه مي. نشست از اتمام نماز فجر مي

پرسيدند و برخي از تعبير خوابهايي كه ديده  اي در مورد ميراث مي گرفتند؛ عده مي
  1.پرسيدند بودند، مي

   و پافشاري نكردن بر پرسيدن سؤال از ايشان�  رعايت حالت پيامبر اكرم-9
 منتظر حضور  بعد از آنكه از سؤال كردن نهي شده بودند،� اصحاب و ياران پيامبر اكرم

 بپرسند و آنان نيز � نشين بودند تا آنان سؤالهاي خود را از پيامبر افراد آگاه و عاقل باديه
  : گويد شند؛ چنانكه انس بن مالك ميشاهد اين سؤال و جواب با

 چيزي بپرسيم، نهي شديم؛ پس ما دوست داشتيم مرد � ما از اينكه از پيامبر اكرم«
 پيامبر خدا حضور يابد و سؤالهاي خود را از ايشان بپرسد و نشين عاقلي در خدمت باديه

اي :  و گفتنشين آمد ما شاهد اين سؤال و جواب باشيم؛ چنانكه روزي مردي باديه
خداوند تو را فرستاده گويي كه  تو مي: ات به نزد ما آمد و به ما گفت دهمحمد، فرستا
  2».راست گفته است«: است؟ فرمود

 تربيتي در جامعه جديد از خالل مواضع عملي روشن، همگام با بر اين اساس ساختار
بدين صورت اين رهنمودها در آماده . فريضة تعليم و تعلم ميان افراد جامعه مسلمان ادامه يافت

  . آن را تأسيس نمود مؤثر واقع گرديد� كردن فرد مسلمان و امت مسلماني كه پيامبر اكرم
 

                                                           

 رواه الطبراني في الكبير و فيه محمد بن عمر رومي، ضعفه – 159، ص 1، ج مجمع الزوائدثمي في  قال الهي-1
 .ابوداود و ابوزرعه وثقه ابن حبان

 .42 – 41، ص 1، كتاب االيمان، باب السوال عن اركان االسالم، ج مسلم -2



 

  

  

  

  

  

  فصل ششم
  

  نونرخدادها و وضع قا
  

  حل مشكل بحران اقتصادي: نخست
هجرت مسلمانان به مدينه از نظر اقتصادي وظيفة دولت نوپاي اسالمي را دشوارتر و 

هاي  نمود بنابراين، رهبري امت براي حل اين بحران راههاي متعدد و شيوه تر مي سنگين
ران و انصار به عنوان مثال برقراري پيمان اخوت و برادري ميان مهاج. گوناگوني انديشيد

و ساختن صفه در كنار مسجد نبوي براي جاي دادن بيشترين تعداد ممكن فقراي 
 به بررسي اوضاع اقتصادي مدينه � مهاجران، كوششهايي در اين راستا بود و پيامبر اكرم

پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه قدرت اقتصادي در اختيار يهوديان است و بازارهاي 
گذاري و ارائه  بنابراين، آنان در نرخ. باشد يهاي آن از آن آنان ميتجاري مدينه و داراي

نمايند و از نيازمندي مردم  كنند و كاالها را احتكار مي كاالها به دلخواه خود عمل مي
 صدد برآمد تا به هر نحو ممكن بازاري براي  در � پيامبر اكرم. كنند برداري مي بهره

 در به دست آوردن ثروت و اقتصاد رقابت كنند و در مسلمانان ايجاد كند تا با يهوديان
اين بازار، آداب اسالم و ارزشهاي اخالقي آن، در عالم تجارت آشكار گردد؛ پس براي 

اين، بازار شماست؛ پس «: كرد و فرموداين منظور در غرب مسجد نبوي، مكاني تعيين 
  1».دچار كمبود نخواهيد شد و بر آن مالياتي تحميل نخواهد گرديد

 به بازار توجه داشت و با  �بازار در صدر اسالم وسيع و پررونق بود و پيامبر اكرم
مراقبت و اِشراف بر آن، سرپرستي آن را به عهده داشت و براي آن قواعد و مقرراتي 
وضع نمود و آدابي تعيين كرد و آن را از بسياري از داد و ستدهاي جاهلي كه با 

                                                           

 .75، ص 2، كتاب التجارات، باب االسواق، ج ابن ماجه -1
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اه بود پاك كرد، همان گونه كه آن حضرت زمينة داد و برداري همر كاري و كاله فريب
  1.ستد و تجارت در بازار را براي همه به صورت يكسان فراهم ساخته بود

آن حضرت آداب براي رونق بازار و مصون ماندن آن و جلوگيري از هتك حرمت 
دار تعيين كرد تا الگويي براي  آن آداب متعددي براي بازار مدينه به صورت ريشه

از بازاري كه رسول خدا آن را رهبري . ازارهاي امت در گذر دوران و زمانها باشدب
 به هنگام وارد � اي از آداب را استنباط كنيم كه پيامبر اكرم توانيم مجموعه كرد، مي مي

كرد يا از آن نهي  شدن به بازار و اشراف بر آن و پيگيري روند معامالت در آن امر مي
نمود و  داد و دور مي ديد مگر اينكه آن را تغيير مي نكري را نميرسول خدا م. فرمود مي

پرداخت و آن را  هاي آن مي ديد مگر آنكه به تثبيت بيشتر پايه هيچ معروفي را نمي
نمود كه بر آن مواظبت شود و پايبند آن باشند و تمامي اين موارد را از  تشويق مي

  : فرمايد وند متعال ميگرفت؛ خدا ميتوجيهات وتعليمات پروردگارش فرا 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  )4 – 3 ،نجم(  
آن جز وحي و پيامي نيست كه وحي . گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي«

  ».گردد و پيام مي
  : برخي از اين آداب عبارتند از

 ذكر خدا را نمايد و حمد و شود در ابتدا سنت است كسي كه وارد بازار مي - 1
ال اله اال «: هركس وارد بازار شده، بگويد : او را بگويد؛ زيرا آن حضرت فرمودستايش 

اهللا وحده الشريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حي اليموت، 
هيچ معبودي جز خدا نيست؛ او يگانه است و  «»بيده الخير و هو علي كل شيء قدير

ميراند و  كند و مي دارد؛ پادشاهي از آن اوست و ستايش زيبندة اوست؛ زنده ميشريكي ن
كسي كه اين را بگويد، خداوند » .ميرد و او بر هر چيزي تواناست او زنده است و نمي
نمايد و بر درجات او هزار درجه  نويسد و هزار بدي از او دور مي براي او هزار نيكي مي

  2.سازد ي در بهشت ميا برد و برايش خانه باال مي
                                                           

 .36 – 35، احمد الدرويش، ص ي االسالماحكام السوق ف -1
في  قال المنذري – 156 -155، ص 5، ابواب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق، ج سنن الترمذي -2

 . و اسناد متصل حسن و رواته ثقات اثباتالترغيب
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بازار را به طور ويژه ذكر نمود؛ چراكه بازار محل غفلت از ذكر خدا و مشغول شدن 
به تجارت است؛ پس بازار جاي تسلط شيطان و مركز لشكريان شيطان است و ذكر در 

دهد؛ پس هر  چنين مكاني به معني مبارزه با شيطان است و لشكريانش را شكست مي
  1.زاوار پاداشي است كه ذكر گرديدكس اين را بگويد س

وا و جر و بحث صدايش شود، مكروه است كه با دع براي كسي كه وارد بازار مي - 2
خو و بداخالق نبود و  او درشت«:  آمده است� در باب صفات پيامبر اكرم: را بلند كند

داشتند، بدي  نمود ودر مقابل بديي كه ديگران به او روا مي در بازارها سروصدا نمي
  2».نمود بخشيد و از آنان گذشت مي كرد؛ بلكه آنان را مي نمي

گردد؛ حال اگر اين امر در  سروصدا نمودن فطرتاً امري مذموم و زشت محسوب مي
بازار كه محل تجمع اقشار مختلف مردم است، رواج پيدا نمايد، حكم آن چه خواهد 

  3بود؟
  پرهيز از عملي كه باعث انزجار مردم باشد - 3

آن دو چيز كه : ا در پي دارد، پرهيز كنيد؟ گفتنداز دو چيزي كه نفرين ر«: ودچنانكه فرم
  گردند؛ چه چيزهايي هستند؟ باعث لعنت و نفرين مي

  4».كند كسي كه در راه مردم يا در ساية آنها قضاي حاجت مي: فرمود
   پرهيز از حمل سالح- 4

بور كرد و تيري همراه هرگاه يكي از شما در مسجد يا بازار ما ع«: رسول خدا فرمود
آن را نگاه دارد تا به يكي از مسلمانها برخورد : د تيغة آن را نگاه دارد يا فرمودداشت، باي

  5».نكند
 مبني بر وفا نمودن به پيمانها؛ عهدها و ساير قراردادها و  � دستور پيامبر اكرم- 5

  :فرمايد متعال ميبرحذر داشتن از شكستن عهد و پيمان يا خيانت كردن؛ چنانكه خداوند 

                                                           

 .386، ص 9، ج تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي -1
 .14، ص 2لسخب في االسواق، ج ، كتاب البيوع، باب كراهيه االبخاري -2
 .41، ص احكام السوق في االسالم -3
 .، كتاب الطهاره، باب مواضع النهي عن البول فيهامسلم -4
  .224، ص 4من حمل علينا السالح فليس منا، ج  «�، كتاب الفتن، باب قول النبيالبخاري -5
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$$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 öö ööθθθθ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� xx xx.... 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? �   )91 ،نحل(  

 را پس از تأكيد به پيمان خدا وفا كنيد، هرگاه كه پيمان بستيد و سوگندها«
داند  گمان خدا مي بي. ايد نشكنيد؛ در حالي كه خدا را آگاه و گواه خود گرفته

  ».كنيد آنچه را كه مي
  گيري و سهولت در خريد و فروش و انواع تجارت  آسان- 6

فروشد دست و دل باز و با  اي رحم كند كه وقتي مي خداوند بر بنده«: آن حضرت فرمود
كند با گذشت و دست و دل باز است و هرگاه قرض  د ميگذشت است و وقتي خري

  1».گيرد، نيز چنين است خود را مي
   راستگويي و ابراز حقيقت و دوري از پنهان كاري- 7

. ترين آدابي است كه بايد در معامالت مردم رواج داشته باشد موارد ذكر شده از مهم
رفتن و دادن، امانتدار است، اش راستگو و در گ  تاجري را كه در معامله �پيامبر اكرم

شود  ستوده و فرموده است كه او در روز قيامت با پيامبران و صديقان و شهدا حشر مي
  2.و اينها بهترين همراهان هستند

   پرهيز از سوگندهاي دروغين- 8
برد و در  بين ميرساند و فايده را از  سوگند، كاال را به فروش مي:  فرمود� رسول خدا

  3.برد بركت آن را از بين مي: ستعبارتي آمده ا
از سوگند خوردن زياد در خريد و فروش بپرهيزيد؛ : همچنين آن حضرت فرمود

  4.برد رساند، اما بركت و سود را از بين مي چراكه سوگند، كاال را به فروش مي
رساند، با اين عمل،  خورد و كاالي خود را به فروش مي پس كسي كه سوگند مي

اش به تدريج از بين خواهد رفت و مالش تلف  شود و دارايي يبركت مال اوسلب م

                                                           

 .685، ص 2، امام مالك، باب جامع البيوع، ج موطاء -1
 .342 – 341، ص 2، كتاب البيوع، ج ترمذيسنن ال -2
 .1228، ص 3، كتاب المساقاه، باب النهي عن الحلف، ج مسلم -3
 . همان-4
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شود و يا غارت  سوزد يا غرق يا به زور گرفته مي شود يا مي گردد يا دزديده مي مي
اش در آن راه  دهد از قبيل بيماري و غيره كه دارايي گردد و يا پيش آمدهايي رخ مي مي

  1.شود صرف مي
بوي بود كه به آداب تعامل در بازار اسالمي اينها برخي از آداب و رهنمودهاي ن

مربوط بود كه اثر بزرگي در آباداني بازارهاي مسلمانان و ضعيف شدن بازارهاي 
يهوديان داشت و بدين وسيله مسلمانان توانستند بر اقتصاد مدينه مسلط شوند و در آن 

ترين   مهمبه دلخواه خود عمل كنند و با اين شيوه و نگرش، يهوديان را درامري كه
  2.تخصص آنها بود، شكست دادند

اين تعاليم و آداب تنها به اين شكل منحصر نماند؛ بلكه با توسعه و گسترش دولت 
اسالمي و برقراري قوانين در جامعة اسالمي تحول يافت و تجارت براساس دانش و فقه 

 ر بازارد«:  گفت �و با توجه به چنين معياري عمر. و اصولي خاص بنيانگذاري گرديد
  3».ما كسي معامله نكند، مگر اينكه در دين آگاهي داشته باشد

بازارها در اسالم از آنجا كه از نظر مالي و اقتصادي در زندگي مردم نقشي مهم ايفا 
نمايد و مكان و محل معامله كردن و مبادالت تجاري بين مردم است و از اين طريق  مي

كند،  اش را تأمين مي لوازمات ويژه و عموميهر فرد امور زندگي و نيازهاي ضروري و 
 در � از جايگاهي واال و اهميتي خاص برخوردار است و بر اين اساس پيامبر اكرم

  4.مورد بازار توجيهاتي ارائه داد
قرآن كريم نيز از آفت اقتصادي و اجتماعي خطرناك ديگري كه بر دين و دنياي 

 سخن گفته است و آن كم كردن ترازو و مردم حاكم گرديده است و بر آن اثر گذاشته،
پيمانه است و اين عمل با شوه و اسلوب انصاف كه خداوند به آن دستور داده است تا 

؛ چنانكه هاي خويش را تنظيم نمايند، مخالف و متضاد است مردم بر آن اساس معامله
  : فرمايد خداوند متعال مي

                                                           

 .246، ص 7، ج شرح السيوطي علي سنن السنائي -1
 .70، ابي فارس، ص الهجره النبويه المباركه -في ظالل السيرة النبويه  -2
 .53، ص احكام السوق في االسالم -3
  .586 - 585ن، ص  هما-4
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� ªª ªª!!!! $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ#### uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yyèèèè ss ss9999 ss ssππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% �   )17 ،شوري(  
ها و آلتهايي براي اقامه عدل  ها وسيله  و ترازوها و پيمانه1و ميزان عدالت است

باشند بنابراين، خداوند فرمان داده است تا به تمام و كمال داده شوند و از كم كردن  مي
  : فرمايد نكه مي نهي كرده است؛ چنادر آن

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm xx xx���� èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& (( (( 
(( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””>>>> ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%% (( (( ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? �  )152 ،انعام(  
به مال يتيم جز به نحو احسن نزديك مشويد تا آن گاه كه يتيم به رشد كامل «

رسد و پيمانه و ترازو را به تمام و كمال و دادگرانه مراعات داريد و ما  خود مي
سازيم و  جام چيزي جز به اندازة تاب و توانش موظف نميهيچ كسي را به ان

هنگامي كه سخني گفتيد، دادگري كنيد هرچند از خويشاوندان باشد و به عهد و 
اينها چيزهايي هستند كه خداوند شما را به رعايت آنها . پيمان خدا وفا كنيد

  ».كند تا اينكه متذكر شويد و پند گيريد توصيه مي
  : دفرماي و خداوند مي

� (####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ.... (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ËË ËËΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ×× ××$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz 

ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ WW WWξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? �   )35 ،اسراء(  
زنيد، آن را به تمام و كمال پيمانه كنيد و  و هنگامي كه چيزي را به پيمانه مي«

  ».هتر و نيكوتري داردبرتر از وي درست بكشيد كه اين كار سرانجام ب
الكت تهديد كرده است و دهند، به ه و خداوند كساني را كه پيمانه و ترازو را كم مي

  : فرمايد مي

                                                           

  .77، ص 7، ابن جوزي، ج زادالمسير -1
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∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 88 88ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �   )5 – 1 ،مطففين(  
پيمايند، به تمام و كمال و  واي به حال كاهندگان؛ كساني كه وقتي براي خود مي«

پيمايند يا  دارند و هنگامي كه براي ديگران مي افزون بر اندازه الزم دريافت مي
برند كه دوباره زنده  آيا اينان گمان نمي. كاهند  الزم ميكنند، از اندازة وزن مي

  ».گردند در روز بسيار بزرگ و هولناكي؟ مي
هاي موجود دربارة حضرت   براساس آيه �همچنين اصحاب و ياران پيامبر اكرم

شعيب به اين نتيجه رسيدند كه كم كردن ترازو و پيمانه، دوري گزيدن از برنامه الهي و 
ورات خداوندي است و اين امر موجبات نارضايتي و خشم خداوند مخالفت با دست

آورد و موجب زيان رساندن به مردم را  جبار و عذاب او را در دنيا و آخرت فراهم مي
افزايد و در نتيجه مردم در تنگنا  آورد؛ چراكه بر سختيها و افزايش قيمتها مي فراهم مي
  1.ينه با آن به مبارزه برخاستگيرند بنابراين، دولت اسالمي در مد قرار مي

. انجاميدكم كردن ترازو و پيمانه يكي از اسبابي بود كه به هالك شدن قوم شعيب 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� ββββ rr rr(((( xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((#### öö ööθθθθ uu uuΖΖΖΖ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ pp ppκκκκKKKK ÏÏ ÏÏùùùù 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè çç çç//// tt tt tt tt ôô ôô‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO �  )95 ،هود(  
نابود باد قوم مدين ! هان. اند  آن ديار نبودهبدانگونه كه انگار هرگز از ساكنان«

  ».همان گونه كه قوم ثمود نابود شدند
هاي نبوي بود در تربيت  داستان شعيب و قومش عالوه بر اينكه يكي از برنامه

  . اصحاب نيز مؤثر واقع گرديد
دانستند؛  بنابراين، آنان انحراف از برنامة خداوندي را به منزلة هالكت و نابودي مي

  . گرفت چراكه شموليت و فراگيري اين دين، تمام شئون زندگي آنان را در برمي
هاي قرآني به حل مشكالت اقتصادي پرداخت تا مردم  برنامة الهي از طريق بيان قصه

وضع حاكم در جامعه را امري طبيعي تلقي نمايند و از اقوام گذشته عبرت بگيرند و اين 
ثر بزرگي در ساختار ساماندهي تربيتي دارد پرداخت و برنامه نيز به قوانين عبادي كه ا
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خداوند عزوجل نيز نصرت و ياري خويش را نصيب اين امت نمود و در تمامي مراحل 
هاي خاص خويش را فرستاد تا آنان را براي برعهده گرفتن امانت و  زندگي آنان، برنامه

چك و بزرگ فرقي رساندن رسالت آماده گردند و از نظر اين دولت انجام امور كو
نداشتند؛ چراكه تمامي اين امور براي بلند شدن بناي آن و سربلند و استوار ايستادن آن 

شدند و از جمله اين  رفت، انجام مي در برابر فشارهايي كه احتمال رويارويي با آن مي
شعائر عبادي كه در دو سال اول هجرت فرض شد زكات، فطريه و روزه بود و سنت 

ر ساختن جامعه مسلمان و رعايت كردن آن براساس واقعيت زندگي مردم تدريجي را د
كنيم و هر چيز در وقت  و پيش رفتن با آنها به سوي بهترينها را بدون شتاب مشاهده مي

  1.گرفت خود انجام مي
  

  تشريعات و قوانين
   تشريع فريضة روزه-1

 ركني از اركان اسالم در شعبان سال دوم هجرت، خداوند روزه را فرض گردانيد و آن را
همان طور كه آن را بر امتهاي سابق فرض كرده بود و اين امر اهميت اين . قرار داد

  :فرمايد ند متعال ميرساند؛ چنانكه خداو عبادت بزرگ و جايگاه آن را به اثبات مي

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? �   )183 ،بقره(  
ايد، بر شما روزه واجب شده است همان گونه كه بر  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».اند، واجب بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويد كساني كه پيش از شما بوده
ميان ساير ماهها براي نازل خداوند سبحان ماه رمضان را ستوده است و اين ماه را از 

  : فرمايد ن كريم اختصاص داد؛ پس ميكردن قرآ

� ãã ãã���� öö ööκκκκ yy yy−−−− tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ”””” WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ;; ;;MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii???? tt tt//// uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

$$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ[[[[ ss ss∆∆∆∆ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99���� xx xx���� yy yy™™™™ ×× ××οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&& 33 33 ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
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ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ//// uu uu$$$$ ôô ôô££££ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ òò òò6666 çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ nn nnοοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ çç çç$$$$ ÉÉ ÉÉ ii ii9999 xx xx6666 çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44†††† nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ �   )185 ،بقره(  

رستاده شده است تا مردم را راهنمايي ماه رمضان است كه قرآن در آن فرو ف«
ها و آيات روشني از ارشاد باشد و جدايي افكند؛ پس هر كه از شما  كند و نشانه

اين ماه را دريابد، بايد كه آن را روزه بدارد و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد، 
خواهد و  خداوند آسايش شما را مي. چندي از روزهاي ديگر را روزه بگيرد

زحمت شما نيست و تا تعداد را كامل گردانيد و خدا را براي اينكه شما خواهان 
  ».را هدايت كرده است، بزرگ داريد و تا اينكه سپاسگزاري كنيد

آورند يعني  داران مخلص به دست مي همچنين قرآن كريم نتيجة بزرگي كه روزه

öö �: را خاطر نشان نموده و فرموده استرسيدن به مقام پرهيزگاري  ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? � 
اي است كه در آن به پاكي  نظير و مرحله اي بي پس روزه براي مسلمانان به مثابة مدرسه

هاي  شود تا آفتها به او آسيبي نرسانند و با خوبيها آراسته گردد و از پله نفسها پرداخته مي
  1.پرهيزگاري و صالح باال برود

 �تي خاص داشت، لذا پيامبر اكرماز آنجا كه روزه در تربيت جامعة مسلمان اهمي
تشويق نمود تا روزهايي غير از رمضان روزه گرفته شود و به پاداش و مزد الهي تشويق 
نمود و از اين رو مدرسة روزه در طول سال باز است تا هر زمان كه انسان مسلمان 
احساس سنگدلي نمايد و احساس كند كه وجودش نياز به پرورش و پااليش دارد و به 

اداش بيشتر الهي و فضل او عالقمند گردد، به سوي آن بشتابد؛ چنانكه ابي سعيد پ
بندة مسلمان در ازاي هر روزي كه در راه «:  فرمود� پيامبر خدا: گويد  مي� خدري

اش را تا چهل سال از عذاب دوزخ  گيرد خداوند، به سبب آن روزه چهره خدا روزه مي
  2».گرداند دور مي
  
  طر تشريع زكات ف-2

در رمضان سال دوم هجرت نيز خداوند فطريه را بر هر انسان مسلمان آزاد، غالم، مرد، 
زن و كوچك و بزرگ واجب قرار داد و حكمت وجوب آن و التزام مسلمانان نسبت به 
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: گويد مي: كند  چنين بيان مي� عبداهللا بن عباس: كند پرداخت آن را چنين بيان مي
دار از لغويات و گناه پاك شود و   فرض نمود تا روزه زكات فطريه را� پيامبر خدا«

مايحتاج فقرا از اين طريق برطرف گردد؛ هر كس قبل از نماز عيد آن را ادا كرد، زكاتش 
پذيرفته شده است و هر كس بعد از نماز، آن را ادا كرد، براي او صدقه محسوب 

  1».گردد مي
   : حديث حكمت پرداخت آن دو امر استپس براساس اين

 فطريه مربوط به روزه ماه رمضان است؛ چراكه سرشت انسانها اين گونه است –الف 
اي ندارد يا ضرري  كنند و سخن بيهوده كه فايده شوند و كوتاهي مي كه مرتكب اشتباه مي

آورند پس فلسفة اين زكات در پايان  در بردارد از قبيل كالم باطل و امثال آن به زبان مي
اش آميخته است،  دار را از آنچه از اين قبيل امور با روزه تا روزهماه رمضان اين است 

  .پاك بگرداند
آيد؛ چراكه   برطرف نمودن مايحتاج فقرا در روز عيدي كه در پايان رمضان مي–ب 

در اين روز تمام جامعه مسلمان شاد و خوشحال هستند؛ پس شايسته است كه اين 
 مشروع گرديد تا فقرا و بينوايان نيز همراه شادي همه را فرا بگيرد بنابراين، فطريه

 بيان گرديد كه يكي از � ديگران شاد بشوند؛ چنانكه در حديث گذشته ابن عباس
  �هاي اين امر برطرف نمودن مايحتاج بينوايان است بنابراين، پيامبر خدا فلسفه

يي پرداخت پرداخت فطريه را منوط به امري دشوار قرار نداده است كه بيشتر مردم توانا
آن را نداشته باشند؛ بلكه فطريه واجب را مقدار اندكي از خوراكي كه مورد استفاده 
عموم اهل آن آبادي و شهر است، قرار داده است تا دادن آن براي مردم آسان باشد و 
اين امر بر آنان دشوار نگردد و اكثر مسلمانان توانايي پرداخت آن را داشته باشند و در 

توجه نمودن دين اسالم به اين گونه مسائل . نياز گردند ندان به سبب آن بينتيجه نيازم
توان در  احكام و تفصيالت مربوط به اين زكات را مي. 2بيانگر عظمت و بزرگي آن است

  3.كتابهاي فقه جستجو كرد
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   نماز عيد-3
ماز  همراه مردم براي اداي ن �پيامبر اكرم. در سال دوم هجرت نماز عيد واجب گرديد

گفتند و تعظيم خدا را   و تكبير ميال اله اال اهللاعيد به سوي مصلي رفت؛ در حالي كه 
پس عيد يكي از . كردند تا سپاس او را به خاطر نعمتهاي فراوانش به جاي آورند بيان مي

 چنين بود � موسمهاي خير و مهرباني و درستي با يكديگر است و عادت پيامبر اكرم
داد و تشويق  داد و آنها را بيم مي خواند، به مردم پند و تذكر مي ا ميكه وقتي نماز عيد ر

ترساند؛ آن گاه زنان و مردان و كودكان و بزرگان در  كرد و اغلب از عذاب الهي مي مي
  1.دادند گرفتند و با يكديگر مسابقه مي عرصة بذل و بخشش از همديگر پيشي مي

  
   مشروع شدن زكات-4

گرديد،  ند زكات را كه يكي از اركان اسالمي محسوب ميدر سال دوم هجرت خداو
اين امر بعد از ماه رمضان و بعد از وضع شدن زكات فطر انجام گرفت و . فرض نمود

زكات فطر نيز بعد از فرض شدن روزه وضع شده است و آنچه امام احمد و ابن خزيمه 
اند بر  ايت نموده رو� و نسائي و ابن ماجه و حاكم از حديث قيس بن سعد بن عباده

 ما را به پرداختن صدقه فطر قبل � پيامبر اكرم«: گويد ايشان مي. نمايد ر داللت مياين ام
از اينكه فرض بودن زكات نازل شود، فرمان داد؛ سپس فريضة زكات نازل شد؛ پس ما 

  2».پرداختيم را به دادن فطر امر نكرد و ما را نيز از پرداختن آن نهي نكرد و ما آن را مي
 و جمهور علماي سلف و خلف 3سند آن صحيح است: حافظ ابن حجر گفته است

  4.بر اين باورند كه زكات در مدينه در سال دوم هجرت فرض شده است
پرداخت زكات در دوران مكي، شرايط و حدودي نداشت؛ بلكه به ايمان افراد و ميل 

ابسته و محول شده بود و و احساس آنها به وظيفه برادري نسبت به برادران مؤمنشان و
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نمود تا آنچه در توان دارند،  كرد و گاهي نياز اقتضا مي در آن وقت مال اندكي كفايت مي
  1.در راه خدا صرف نمايند

هاي گوناگون  داد و مسلمانان را با شيوه هاي مكي به تربيت و توجيه اهميت مي آيه
 در سوره مدثر كه از اولين خواند؛ چنانكه به ياري و نصرت فقرا و بينوايان فرا مي

هاي آخرت  اي از صحنه هايي است كه نازل شده است، قرآن كريم به ارائه صحنه سوره
پردازد و محل حضور مؤمنان سعادتمند را در باغهايشان كه از حالت مجرمان كافر  مي

ز دارد؛ پس مؤمنان ا شوند، در حالي كه كافران را آتش فرا گرفته است بيان مي  جويا مي
پرسند كه چه چيزي آنها را به عذاب گرفتار كرده است و آنان يكي از اسباب  كافران مي

پوشاكي، بيان  موجبات عذاب را ندادن حق فقير و رها كردن او در مقابل گرسنگي و بي
  2.كنند مي

  : فرمايد خداوند متعال مي

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... îî îîππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ pp pptttt õõ õõ¾¾¾¾ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 xx xx6666 nn nn==== yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt���� ss ss)))) yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 àà àà7777 tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ àà àà7777 tt ttΡΡΡΡ ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚθθθθ èè èèƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### �   
  )46 – 38 ،مدثر(  

شود مگر ياران سمت  هر كسي در برابر كارهايي كه كرده است، گروگان مي«
پرسند از بزهكاران و  برند و مي راستي آنان كه در باغهاي بهشت به سر مي

گناهكاران چه چيزهايي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است؟ 
ايم و ما  داده ايم و به مستمند خوراك نمي ان نبودهگويند از زمره نمازگزار مي

  ».ايم دانسته ايم و روز سزا و جزاي را دروغ مي رفته گرايان فرو مي پيوسته با باطل
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خداوند، براي بندگانش داستان صاحبان باغ را حكايت كرده است؛ آنهايي كه با هم 
آوري و  ان و فقرا را در روز جمعهاي باغ را در شب بچينند تا بينواي قرار گذاشتند تا ميوه

  : د هنگام خداوند آنها را فرا گرفتبرداشت محصول، محروم كنند، اما عذاب زو

� t∃∃∃∃$$$$ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ öö ööKKKK nn nn==== tt ttææææ ×× ××#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ôô ôôMMMM yy yyssss tt tt6666 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÄÄ ÄÄΝΝΝΝƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ$$$$ ¢¢ ¢¢ÇÇÇÇ9999 $$ $$%%%% xx xx.... 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ øø øøîîîî $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏOOOO öö öö���� yy yymmmm ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ àà àà)))) nn nn==== ss ssÜÜÜÜΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççGGGG xx xx����≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& �� ��ωωωω $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] nn nn==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### //// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

×× ×× ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ŠŠŠŠ öö öö���� yy yymmmm tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββθθθθ —— ——9999 !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss9999 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒρρρρ ãã ãã���� øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ää ääÜÜÜÜ yy yy™™™™ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ≅≅≅≅ èè èè%%%% rr rr&&&& öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 

tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø%%%% rr rr'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ nn nn==== tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

44 44 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ #### ZZ ZZ$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏîîîî≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( ÜÜ ÜÜ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### çç çç$$$$ tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  )33 – 19 ،قلم(  
شب هنگام كه آنان در خواب بودند، بالي بزرگ و فراگيري از جانب «

سحرگاه .  و باغ همچون شب گرديدپروردگارت سراسر باغ را در برگرفت
هاي خود را بچينيد، صبح زود  خواهيد ميوه همديگر را ندا در دادند، اگر مي

آنان پچ پچ كنان به راه . حركت كنيد و خويشتن را به كشتزار خود برسانيد
بامدادان بدين قصد كه . نبايد امروز بينوايي در باغ پيش شما بيايد. افتادند
هنگامي كه باغ را ديدند، . ي كنند و باز دارند روان شدندتوانند جلوگير مي

: نيك مردترين ايشان گفت. وم هستيميم؛ بلكه ما محر ما راه را گم كرده: گفتند
: بيح و تقديس خدا بپردازيد؟ گفتندمگر من به شما نگفتم، جرا نبايد به تس

ر رو كردند و ايم؛ پس به همديگ پرودرگار ما پاك و منزه است قطعا ما ستم كرده
مردمان نافرمان و سركشي ! واي بر ما: گفتند. ن به سرزنش يكديگر گشودندزبا
ما رو به . اميدواريم پروردگارمان بهتر از اين باغ را به ما ارزاني دارد. ايم بوده

ايم عذاب اين گونه است و قطعا عذاب آخرت  سوي پروردگارمان كرده
  ».جه بوده و بدانندتر است؛ اگر مردم متو تر و بزرگ سخت
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هاي مكي در دعوت دادن به مهرباني با فقير و تشويق به خوراك دادن و  توجه آيه
ها متوقف نشد؛  توجهي به آن و سختي كردن با او به اين آيه توجه به او و ترساندن از بي

بلكه از اين فراتر رفت پس بر گردن هر مؤمني براي فقير حقي قرار داد كه غير از خود، 
گران را به خوراك دادن و رعايت فقير تشويق و برانگيخته نمايد و ترك تشويق و دي

واداشتن مردم به مهرباني با فقير را در كنار كفر ورزيدن به خدا قرار داده است و آن را 
خداوند متعال درموردكساني . باعث نارضايتي خدا و عذاب او در آخرت گردانده است

  : گويد  چپ قرار دارد ميشان در دستكه نامة اعمال اي

� çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ çç ççννννθθθθ dd dd==== ää ääóóóó ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅssss pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ dd dd==== || ||¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ yy yyγγγγ ãã ãããããã öö öö‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ %%%% YY YYææææ#### uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ çç ççννννθθθθ ää ää3333 èè èè==== óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �   )32 – 30 ،حاقه(  
او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد و سپس او را به دوزخ بيندازيد؛ «

  ».يد و بكشيد كه هفتاد زراع طول داردسپس او را با زنجير ببند
  و اين همه عذاب و خواري و رسوايي در برابر همه مردم براي چيست؟

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ }} }}ÙÙÙÙ çç ççtttt ss ss†††† 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ 

ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )34 – 33 ،حاقه(   � ####$$
ن را به دادن خوراك به بينوا آورد و مردما چراكه او به خداوند بزرگ ايمان نمي«

  ».كرد تشويق و ترغيب نمي
ترساند و آنان را چنان تحت تأثر  داد و از عذاب مي ها دلهاي آنان را تكان مي اين آيه
اي مادر «:  چنان تشويق كردند كه به زنش گفتدرداء را داد كه افرادي مانند ابي قرار مي

زي كه جهنم را آفريده است تا روزي كه درداء، خداوند زنجيري دارد كه همواره از رو
خورد و خداوند از نصف  شود، در ديگهاي دوزخي جوش مي بر گردن مردم انداخته مي

آن مال را به سبب ايمان نجات داده است؛ پس بر غذا دادن بينوانان ترغيب بده و 
  1».تشويق كن

ن و وجود و هاي مدني بعد از اينكه مسلمانان داراي دولت و حكومت و سرزمي آيه
قدرتي بودند، نازل گرديد، بنابراين، تكاليف اسالمي صورت تازة مناسبي با اين تحول به 
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خود گرفت صورتهاي تعيين و تخصيص بعد از مطلق و عمومي بودن و قوانين بعد از 
هاي توجيهي بودند، جنبه الزامي و اجرايي به خود گرفتند و  آنكه فقط به صورت توصيه

انين با استفاده از قدرت دولت مركزي و تكيه بر وجدان و ايمان به اجرا در واقع اين قو
درآمدند و اين رويكرد مدني در زكات ظاهر شد؛ سپس قانونگزار شريعت، اموالي را كه 
زكات در آن واجب است تعيين كرد و شرايط وجوب و مقدار واجب و موارد مصرف 

پرداخت،  و ادارة اموال زكات ميآن را بيان نمود ودستگاهي را كه به ساماندهي 
 در مدينه به جايگاه زكات تأكيد كرد و به بيان �  همچنين پيامبر اكرم1مشخص كرد

اهميت آن در دين خدا پرداخت و متذكر شد كه زكات يكي از اركان اساسي اين دين 
هاي  است و به پرداختن آن تشويق نمود و از ندادن آن در احاديث مختلف و به شيوه

 در احاديث خود براي اسالم پنج ركن برشمرد � اگون برحذر داشت و پيامبر اكرمگون
كه اولي شهادت دادن به يگانگي خدا و رسالت پيامبر و دومي نماز و سومي زكات بود؛ 
پس زكات در سنت همان گونه كه در قرآن آمده است، سومين اصل و پايه اسالم به 

 و با اجراي 2ريزي گرديد  پايه واساس بنا و پايهشمار رفته است؛ پس بناي اسالم بر اين
 آيين آن را وضع كرده � اين ركن براساس آنچه خداوند فرمان داده بود و پيامبر اكرم

بود، اهداف بزرگي در جامعه تحقق يافت و آثار آن در زندگي فرد و جامعه آشكار 
  : مودتوان به اين امور اشاره ن  ميگرديد كه از جمله آثار فردي زكات

   مصنويت از بخل–الف 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss???? uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö öö//// ÅÅ ÅÅ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööKKKK ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )9 ،حشر(   � ####$$
در (آناني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه را آماده كردند و ايمان را «

دارند كه به پيش ايشان مهاجرت  كساني را دوست مي) دل خود استوار داشتند

                                                           

 .78، ص 1، ج فقه الزكاة -1
 .89 همان، ص -2
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رغبت نيازي به چيزهائي كه به مهاجران داده اند و در درون احساس و  كرده
دهند هر چند كه خود  كنند و ايشان را بر خود، ترجيح مي شده است، نمي

كساني كه از بخل نفس خود نگاهداري و مصون و . سخت، نيازمند باشند
  ».محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند

   رشد مال و اضافه شدن آن–ب 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ää ääÝÝÝÝ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ ss ss−−−− øø øø———— ÎÎ ÎÎ hh hh����9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ çç çç$$$$ öö öö>>>> yy yyzzzz šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$   )39 ،سبا(   � ####$$
بگو همانا پروردگارم روزي را براي هر كس از بندگانش كه بخواهد، فراخ و يا «

كند و  گرداند و هرچه را ببخشيد و صرف كنيد، خدا جاي آن را پر مي  ميتنگ
  ».او بهترين روزي دهندگان است

  : فرمايد همچنين مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ ©© ©©ŒŒŒŒ rr rr'''' ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö���� xx xx6666 xx xx©©©© öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— VV VV{{{{ (( ((  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt±±±± ss ss9999 �   )7 ،ابراهيم(  
ارتان مؤكدانه اعالم كرد كه اگر سپاسگذاري كرديد، هر و آن زمان را كه پروردگ«

گمان عذاب من بسيار سخت  دهم و اگر كافر شديد، بي آئينه برايتان افزايش مي
  ».است

  : فرمايد و مي

� ßß ßß,,,, yy yyssss ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((#### 44 44θθθθ tt tt//// ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ//// öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt tt==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... AA AA‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� xx xx.... ?? ??ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏOOOO rr rr&&&& �   
  )276 ،بقره(  

بخشد و خداوند هيچ انسان  كند و صدقات را فزوني مي د ربا را نابود ميخداون«
  ».دارد ناسپاس و گناهكاري را دوست نمي
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هر «: نيز فرمودو » .1شود هيچ مالي از صدقه كردن كم نمي«:  نيز فرمود� رسول خدا
 به كسي كه! بار الها«: گويد شوند؛ يكي از آنها مي زل ميصبح دو فرشته از آسمان نا

  2».ورزيد، مالش را تلف كن كند، عوض آن را بده و كسي كه بخل مي مالش را خرج مي
اين گونه و براساس اين نصوص، وجود مسلمان ازآفت بخل و تنگ چشمي پاك 

شتابد؛ چراكه به فضل خدا و وعدة او يقين دارد كه  گردد و به انفاق و خرج كردن مي مي
  3.يابد  خدا تحقق مييابد و وعدة با انفاق، روزي فزوني مي

   دستيابي به امنيت دنيا و آخرت–ج 
  : فرمايد خداوند متعال مي

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### vv vv���� ÅÅ ÅÅ™™™™ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ êê êê’’’’ öö ööθθθθ yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ óó óóssss tt ttƒƒƒƒ �   
  )274 ،بقره(  

بخشند،  ساني كه دارايي خود را در شب و روز و به گونه پنهان و آشكار ميك«
پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه ترسي بر آنان است و نه ايشان 

  ».اندوهگين خواهند شد
برند، به خاطر اينكه چيزي را  پس آنها در امنيت و سعادت و آرامش خاطر به سر مي

اند و از آنچه خداوند نهي كرده است،  داخت نمودهكه خداوند دستور داده است، پر
  . اند دوري گزيده

از جمله آثار زكات در جامعه اين است كه ميان فقرا و ثروتمندان محبت ايجاد 
شود و همة افراد، خود را چون اعضاي  شود و امنيت و آرامش در جامعه فراگير مي مي

مؤمنان در دوستي و مهرباني با «: د فرمو� كنند؛ چنانكه پيامبر اكرم يك تن احساس مي
يكديگر مانند يك جسم هستند كه هرگاه عضوي از آن به درد آيد، ساير اعضاي بدن 

  4».نمايند خوابي مي احساس تب و بي

                                                           

 .2588، كتاب البر و الصله، شمارة مسلم -1
 .120، ص 2، ج � فامامن اعطي �: ي ، كتاب الزكاه، باب قوله تعالبخاري -2
 .249، ص 1، ج منهج االسالم في تزكية النفس -3
 .2586، شماره 1999، ص 4، كتاب البر و الصله، ج مسلم -4
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 چنانكه در صدر اسالم با 1يكي ديگر از آثار زكات، حفظ توازن اجتماعي است
سالمي در آسايش و آوري زكات و مصرف آن در راههاي مشروع، جامعه ا جمع
گي برد و مردم با هم و در كنار هم برادرانه و دوستانه زند مندي از خوبيها به سر مي بهره
در دوران خليفة پنجم از خلفاي راشدين يعني عمر بن : گويند كردند تا جائي كه مي مي

گشتند كه  عبدالعزيز مردم به قدري در رفاه و آسايش بودند كه به دنبال كسي مي
اي جز اين نداشتند كه با  يافتند؛ پس چاره هاي خود را به او بدهند، اما كسي را نميزكات

پول زكات به خريداري بردگان بپردازند و آنان را آزاد نمايند و اين گونه اسالم در 
نخستين سالهاي ظهور خود، سطح زندگي مسلمانان را به حدي باال برد كه حتي امروز 

  2.واهد رسيد و اين يكي از آثار وضع قانون زكات بودهيچ ملتي به آن پيشرفت نخ
  
   با عايشه� ازدواج پيامبر اكرم -5

، عايشه را بعد از وفات خديجه، در مكه و قبل از هجرت، در حالي كه او � پيامبر اكرم
دختري شش ساله بود، به عقد خود در آورد و در مدينه در سال نخست هجرت، وقتي 

  3.اش برد به خانهاو نه ساله بود، او را 
عالوه بر اينكه دعوت و جهاد و تربيت و تشكيل دولت اسالمي مسير تكاملي 

 � پيمود، ازدواج و تشكيل خانواده نيز در زندگي اصحاب و پيامبر اكرم خويش را مي
بايست به آن  اي طبيعي و فطري بود كه مي متوقف و تعطيل نشد؛ بلكه اين خواسته

ر آن است كه اسالم دين فطرت است و ازدواج، نقش مهمي در پرداختند و اين بيانگ مي
  4.تشكيل جامعة مسلمانان دارد

 در سن پنجاه و چهار سالگي با عايشه ازدواج نمود و شكي نيست كه � پيامبر اكرم
گذشت سالها به عنوان قاعدة كلي مقياس عمر انسانها است، اما مقياس حقيقي، نشاط و 

گاهي انساني سي ساله از نظر جسمي . باشد ر اقدام و كار ميسرحالي و توانايي انسان ب
اي را  و روحي در حدي است كه گويا پنجاه ساله است و گاهي انسان پنجاه ساله

                                                           

 .240، ص المال في القرآن كريم -1
 .115، ص 2، ابي شهبه، ج السيرة النبويه -2
 .168، ص معين السيره -3
 .420، ص 1، ج االساس في السنه -4
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بيني كه از چنان قدرت بدني و روحي برخوردار است كه گويي بيش از سي سال  مي
پنجاه سال سن داشت، او در حالي كه . نظير بود رسول خدا در اين ميدان بي. سن ندارد

اش گل كرده  اما از نظر همت و مردانگي و قاطعيت بسان مردي بود كه تازه بهار جواني
يادي اين مطلب را كرد؛ چنانكه داليل ز باشد و هيچ انساني در اين باره با او برابري نمي

  :نمايد تأييد مي
بن بني عامر  براي تبليغ دين اسالم و عرضة آن نزد � وقتي پيامبر اكرم: الف

  : صعصعه رفت، بحيره بن فراس گفت
به خدا سوگند اگر اين جوان قريشي را همراه خود كنم، به وسيلة او همة عرب را 

 را جوان توصيف كرد و جوان �  بر اساس اين گفته، بحيره، پيامبر اكرم1خواهم خورد
:  اينكه گفتاز نيرو و چابكي است وكسي است كه در آغاز زندگي قرار دارد و سرشار 

و اين به دليل چابكي، زرنگي و همتي است كه در » به وسيله او عرب را خواهم خورد«
توانند در برابر آن  همتي كه تمام عرب نمي.  مشاهده كرد� شخصيت پيامبر اكرم

. بنابراين، ديدگاه خود را چنين تعبير كرد كه عرب را به وسيلة او خواهد خورد. بايستند
آري او از نظر ساختار .  پنجاه سال سن داشت �آن روز پيامبر اكرمدر حالي كه در 

  2.بدني، قيافه، روحيه و همت، واقعاً جوان بود
كند، آمده است   روايت مي � در حكايت هجرت آن طور كه بخاري از انس–ب 

كه آن حضرت در حالي به مدينه وارد شد كه ابوبكر پشت سر ايشان سوار بود و ابوبكر 
شناختند؛ پس هر كسي  شد و پيامبر جواني بود كه او را نمي بود كه شناخته ميپيرمردي 

و سوار است، كيست؟ اين كه جلوي ت! گفت اي ابوبكر كرد، مي با ابوبكر مالقات مي
كرد كه منظور  دهد و فرد چنين گمان مي اين مرد، راه را به من نشان مي: گفت ابوبكر مي

 هدف اينكه گرچه ابوبكر 3ور او راه خير و هدايت بودابوبكر، راه است و حال آنكه منظ
از رسول خدا سن كمتري داشت، ولي به خاطر شادابي و زرنگي رسول خدا، مردم او را 

 در حالي كه 5شد يعني ابوبكر در سن واقعي خود پير مشخص مي. 4ناميدند جوان مي
                                                           

 .424، ص 1، ج سيره ابن هشام -1
 .171، ص معين السيره -2
 .، كتاب مناقب االنصار، باب الهجرهالبخاري -3
 .معين السيره به نقل از 355، ص 1، ج شرح الزرقاني علي المواهب -4
 .171، ص معين السيره -5
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همان .  نشده بودآمد؛ چون موي سفيد و پيري در او ظاهر  جوان به نظر مي� پيامبر
موهاي رسول خدا سفيد : ن مطلب را توضيح داده و گفته استطور كه قسطالني اي

 و شايد به خاطر همين بود كه تفاوت 1نشده بود با اينكه از ابوبكر سن بيشتري داشت
 با عايشه، زياد مشهود نبود تا جايي كه با عايشه، مسابقه دوندگي � سني پيامبر اكرم

 گيرد و باري ديگر آن حضرت از  سبقت مي� ر عايشه از پيامبر خداگذارد يك با مي
  2».اين در مقابل آن يكي است«: فرمايد گيرد و مي عايشه سبقت مي

 �ضمناً براي انديشمندان و صاحبان فكر و انديشه حكمت بزرگ ازدواج پيامبر اكرم
ي و با آغاز مرحلة با عايشه پوشيده نيست؛ چراكه اين ازدواج مبارك در آغاز زندگي مدن

گمان بخش بزرگي از زندگي انسان   انجام گرفت و بي� قانونگذاري زندگي پيامبر اكرم
  .شود اش سپري مي در خانه و با خانواده

شد تا بتوانند   بايد براي مردم نقل و بيان مي� پس اين بخش از زندگي پيامبر اكرم
. دادند ر امهات المومنين انجام مي و ديگوظيفة مهم را عايشهبه آن تأسي جويند و اين 

عايشه به سبب هوشياري و فهمي كه خداوند به او بخشيده بود، توانست نقش خود را 
به بهترين شيوه ايفا كند؛ چنانكه بررسي مختصر هر كتابي از كتابهاي سيره گواهي 

  .آشكار بر اين مدعا است
گاني او با پيامبر عايشه حدود پنجاه سال بعد از رسول خدا زيست و مدت زند

 ديده و شنيده بود، به مردم �  او را ياري نمود تا آنچه را كه از پيامبر اكرم�اكرم
  3.خداوند از او راضي و خشنود باد. برساند
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