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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 مقدمه

 را مردم تا فرستاد هدایت، همراه روشن دالیل با را خود آورانپیام که است خدایی شایستة ستایش و سپاس

 .نمایند هدایت ستوده و مرتبه بلند پروردگار راه به و ببرند روشنی و نور سوی به تاریکی از
 محمد سردارمان دعوتگر، بزرگوارترین و هللا فرستادة برترین به فرستیممی سالم و درود و
 زندگی ابعاد تمام در را او سرگذشت و گردانید پیامبرانش خاتم را وی جاللهجل هللا که کس ی وسلم،علیههللاصلی
 ترینشامل و ترینکامل را رسالتش و کرد، ختم را دیگر هایگذاریقانون او دین با و داد، قرار الگو مؤمنان برای

 یاران بر و او بر خداوند سالم و درود گردانید؛ هانسل و عصرها همة در مردم هاینیازمندی برای اهرسالت
 هایخودگذری از و هافداکاری و عقیده صدق سالم، فطرت دلیل به خداوند که باد نیکش و یافته هدایت
 این حق نیکی به نیز آنان و داد؛ برتری زمین روی هایامت همة بر اسالم رسالت حمل شرافت با را آنان شان،
 که را امانتی تا گفتند، ترک را خود هایخانه و ساختند جاری را شان هایخون آن راه در نمودند، ادا را نعمت
 خیرخواه رسولش و خدا خاطر به و برسانند همه به را دین پیام نمایند، ادا وجه بهترین به بودند گرفته تحویل
ة بر که بود چنین این و باشند، مردم

َّ
 آن با برابری یارای را کس که یافتند فضیلتی و گرفتند قرار انسانیت قل

 کسانی تمام و شانداراندوست و ایشان از خداوند. اندایشان مدیون مسلمانان همة قیامت قیام تا و نیست،
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 .باد خوشنود و راض ی گرفتند بدوش را دعوت بیرق آنها از بعد که

 !گرامی خوانندگان
 برای مفصل هایسخنرانی شکل به آنها تقدیم از بعد که است هایییاداشت مجموعه دارید رو پیش چه آن

 آنها آوریجمع از هدف و است شده نوشته بیماری حالت در و عجله با شرعیات فاکولتة اول سال دانشجویان
 همة که است وسلمعلیههللا صلی کریم رسول زندگی در الگو مظاهر ترینواضح و بارزترین از ایمجموعه تهیة

 خویش العین نصب را آنها و بیندیشند آنها مورد در تا نیازمنداند فقیهان و دین عاملان دعوتگران، مسلمانان،

 پیروزی دروازة آن وسیلة به و کرده کسب را وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از پیروی شرف تا باشد دهند، قرار
 پیامبر همراهی شرافت و آورند دست به را شأنهجل هللا رضایت و بگشایند مردم میان در را دعوت
 :فرمایدمی تعالی هللا که چرا شوند، نصیب را بهشت نعمت پُر هایباغ در وسلمعلیههللاصلی
ِخل هُ َوَرسُولَهُ هللَاَ یُِطعِ َوَمن } رِي َجنَات  یُد  تِهَا ِمن  تَج  َن هَارُ تَح  زُ َذلِكَوَ فِیهَا َخالِِدینَ اْل  { ال عَِظیمُ ال فَو 

 [31:النساء]
 وارد[ بهشت] هايباغ به را او خدا كند، اطاعت پیغمبرش و خدا از هركس و است خدا حدود این)
 (.است بزرگي پیروزي این و مانندمي آن در جاودانه و است روان رودبارها آنها در كه كندمي

 :شودمی هابحث این شامل روپیش کتاب
 :است بخش دو شامل که قدمه،م -الف
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 آن یادگیری فواید و وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت هایویژگی. 

 وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت صحیح مراجع و مصادر. 
 :باشدمی فصل ده شامل که وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت دقیق فهم -ب

 .تبعث از قبل وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی: اول فصل
 .حبشه به هجرت مرحلة تا بعثت از بعد وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی: دوم فصل
 .مدینه به هجرت تا حبشه به هجرت مرحلة از وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی: سوم فصل
 .مدینه در ایشان استقرار تا وسلمعلیههللاصلی پیامبر هجرت: چهارم فصل
 .مکه فتح تا بدر جنگ از وسلمعلیههللایصل خدا رسول غزوات: پنجم فصل
 .مکه فتح از بعد العرب جزیرة در اسالم انتشار: ششم فصل
 .وفات تا مکه فتح از بعد وسلمعلیههللا صلی پیامبر زندگی: هفتم فصل
 .مدینه در اسالمی گذاریقانون هایویژگی: هشتم فصل
 .مسیحی مبلغین و مستشرقین هایتهمت و وسلمعلیههللاصلی پیامبر اخالق: نهم فصل
 .جهان بر وی دعوت و وسلمعلیههللاصلیپیامبر شخصیت تأثیرات: دهم فصل
 الزم نظر دقت بتوانم تا دهد توفیق من به وقت کمی و عجله کوتاهی، وجود با که دارم طلب خداوند از
 شرعیات فاکولتة رد مضمون این تدریس از که هدفی شوم موفق و آورم دست به نبوی سیرت در را
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 پیامبر پاک سیرت مطالعة عالقمند پسر و دختر دانشجویان و کنم، حاصل را نمایممی دنبال
 در استقامت در تا کنند حک خود روان و روح بر را آن هایدرس و مفاهیم و گردیده، وسلمعلیههللاصلی
 باشد تا نمایند، دعوت اصالح سوی به را ایشان شکل بهترین به و شوند، مردم الگوی نیک رویة و دین
 از را هاتاریکی گردیده مسلمانان زندگی تابان خورشید وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دیگر باری که

 خیر سوی به را شان کردهایعمل و هاعقل ها،قلب خویش گرمی و حرارت با و بزداید شانحیات
 از اسالمی امت و برگرداند را بودنش نمونه و تاستقام و صفا اسالمی جامعة به دیگر باری و بکشاند

 ما مورد در جاللهجل هللا سخن دیگر بار و گردند باز جهان سرتاسر قیادت و صدارت جایگاه به نو
 :فرمایدمی که یابد تحقق مسلمانان

رَِجت  أَُمة  َخی رَ ُكن تُم } نَ بِال َمع ُروفِ تَأ ُمُرونَ لِلنَاسِ أُخ  ِمنُونَ ال ُمن َكرِ َعنِ َوتَن هَو   [331:عمران آل]{ بِاّلَلِ َوتُؤ 
 به امر[ كه مادام] ایدشده آفریده هاانسان سود به كه هستید اّمتي بهترین[ محّمد پیروان اي] شما)

 (.دارید ایمان خدا به و نماییدمي منكر از نهي و معروف
 ق هـ3133 دمشق

 سباعی مصطفی
 

 وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت هایویژگی

 مطالعه مورد دقت به اگر که ایبگونه دارد زیادی امتیازات وسلمعلیههللاصلی اکرم پیامبر سیرت
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 علمای این، کنار در گردد؛ مستفید تاریخی و عقلی روحی، مزایایی از همزمان تواندمی فرد گیرد، قرار
 را دارند فعالیت اجتماعی اصالح یکارها راستای در که کسانی تمام و هللا سوی به دعوتگران شریعت،

 که است محکمی ریسمان همچون و نمایدمی هدایت خدا شریعت ابالغ در مختلف هاییشیوه سوی به
 اسالم پیامبر سیرت زد؛ چنگ آن به نجات برای توانمی هاسختی شدت و حوادث طوفان هنگام
 ایشان که اصالحی شودمی باعث و گشایدمی دعوتگران مقابل در را مردم هایقلب وسلمعلیههللاصلی

 .دهد نتیجه و نشیند ثمر به بهتر و زودتر بسی اندآن خواهان
 :از نداعبارت خالصه شکل به نبوی سیرت هایویژگی بارزترین اما و

 بزرگ مصلحان و پیامبران تاریخ در سیرت ترینصحیح وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر سیرت -اول
 تریندقیق و ترینصحیح طریق از وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نامةزندگی که چرا ود،رمی شماربه

 -پرداخت خواهیم آن به سیرت مصادر بحث در چه چنان – است رسیده ما دست به علمی هایشیوه
 طرفی از ماند؛نمی باقی آن بزرگ اتفاقات و بارز رویدادهای در شکی گونه هیچ جای که ایبگونه
 افرادی توسط بعدی عصرهای در که واقعی غیر و عجیب وقایع و معجزات اتفاقات، راحتی به توانمی

 قصد به مواقع اغلب که سخنانی نمود تشخیص را شده گفته وسلمعلیههللاصلی پیامبر مورد در جاهل
 شده هگفت خواستهمی خویش رسول برای هللا چه آن از بیشتر رسالتش قدسیت و وی مقام باالبردن

 .است
 صحیح بگونة پیامبران دیگر زندگی خالف بر که است این وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت ویژگی

 یهود السالمعلیه موسی زندگی مورد در مثال عنوان به ندارد، راه آن در شکی نوع هیچ که رسیده ما به
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 با را السالمعلیه موسی واقعی گیزند توانیمنمی راستی به ما که اندساخته وارد تحریف و دروغ قدر آن
 اسفار از بعضی صحت مورد در غربی منتقدین از بسیاری که تاجایی یابیم، در فعلی تورات به مراجعه
 نشده نوشته السالمعلیه موسی زمان در اسفار این که معتقدند کامالن هم ایعده و اندمشکوک تورات

 السالمعلیه موسی از بعد طوالنی مدتی بلکه باشد،نمی نیز وی حیات نزدیک زمان به متعلق حتی و
 تنهایی به خود قضیه این است؛ شده نوشته نداریم ایشان از نشانی و مشخصه هیچ ما که کسانی توسط
 مسلمان دلیل همین به است، کافی تورات روایت به السالمعلیه موسی زندگی بودن مشکوک برای
 .ندارد مرجعی آمده پیامبر صحیح سنت و کریم قرآن در چه آن جز ایشان سیرت صحت باورکردن برای
 رسما  که هاییانجیل شودمی گفته و کند،می صدق نیز السالمعلیه عیسی سیرت مورد در مسأله این
 کدام بدون و شده، نوشته مسیح حضرت از بعد سال صدها دارد، قرار مسیحی کلیساهای تأیید مورد
 نسبت برای این کنار در است، گردیده انتخاب مسیحیان داشتةدست لانجی صدها بین از علمی مدرک
 چرا نیست، موجود کرد اعتماد آن به بتوان که ایعلمی مدرک هیچ آنها نویسندگان به هاانجیل این دادن
 غربی گرانپژوهش از بعضی که جایی تا نشده، روایت اشنویسنده به متصل سند اساس بر انجیل که

 کدام در و بودند؟ کسانی چه دقیقا  که دارند نظر اختالف گاننویسند این از بعضی سامیا مورد در حتی
 کردند؟می زندگی عصر

 چنین است جهان پرطرفدار هایدیانت جمله از شان ادیان که پیامبرانی نامةزندگی وضعیت وقتی
 رسدمی انسان ملیون صدها به پیروانشان که دیگر فالسفه و دینی رهبران زندگی مورد در طبیعتا  باشد

 از ادیان این پیروان که هاییداستان شود؛می ترقوی بسی شک این ،«کنفوشیوس» و «بودا» همچون
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 بیشتر نیست، علمی هایبحث نظر از معتبر اصلی اساس بر هرگز کنندمی نقل رهبرانشان سرگذشت
 هاییافسانه و خرافات آن بر نسلی هر رد و کردند،می بدل و ردّ خود بین در کاهنان که است رویدادهایی

 .کردنمی برابری تعصبی از آزاد و روشن عقل هیچ با که شدمی افزوده
 شده نقل متواتر شکل به که اثبات دالیل لحاظ از سیرت ترینقوی و ترینصحیح که بینیممی این بنابر

 .باشدمی وسلمعلیه هللاصلی هللا رسول محمد سیرت تنها و تنها
 زمان از است، آشکار و واضح کامال  خود مراحل تمامی در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول زندگی -ومد

 در چیزها بسیاری ما. وسلمعلیههللاصلی خودش وفات زمان تا آمنه مادرش با عبدهللا پدرش ازدواج
 خارج که سفرهایی و بوده مصروف آنها به نبوت از قبل که مشاغلی حتی و جوانی کودکی، تولد، مورد
 برگزید، خویش فرستادة حیث به را او خداوند که زمانی تا اشزندگی رویدادهای دیگر و داشته مکه از
 همة و است ترکامل و ترواضح تردقیق بسیار آگاهی این بعثت از بعد وی زندگی مورد در اما و دانیم؛می

 وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر زندگی گفت وانتمی که جایی تا است؛ روشن برایمان سال به سال احوالش
 وسلمعلیههللاصلی محمد»: غربی گرانپژوهش از بعضی قول به بنا است؛ واضح خورشید روشنی همچون

 .«شده متولد خورشید روشنی در که است کسی تنها
 وجود گذشته انپیامبر از یک هیچ مورد در آن به نزدیک حتی یا و آن مانند که است ایمسأله این و
 دانیم،نمی هیچ نبوتش از قبل السالمعلیه موسی زندگی شیوة و جوانی کودکی، مورد در ما مثال  ندارد؛

 دسترس در چه آن از کل طور به یعنی است موجود اندکی چیز نیز وی پیامبری از بعد زندگی از حتی و
 مورد در قضیه عین نمود، ریافتد السالمعلیه موسی شخصیت از کامل تصویری تواننمی باشدمی
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 هایانجیل چه آن جز به دانیمنمی وی طفولیت مورد در چیزی ما شود،می گفته السالمعلیه عیسی
 تنها این کرد؛ مناقشه یهود دانشمندان با و شد داخل یهود هیکل به وی که اندنموده یادآوری موجود
 زیادی چیز نیز نبوت از بعد وی زندگی مورد در ما حتی شده، ذکر وی کودکی از که است ایحادثه
 دست در کمی بسیار مطالب اششخصی زندگی مورد در و بوده مربوط دعوتش به چه آن مگر دانیمنمی
 .است مبهم و تاریک کامال  مسأله بگذریم که اینها از باشد،می

 ما رپیامب شخصی زندگی از تفاصیل تریندقیق با سنت صحیح مصادر چه آن و کجا این
 بیانی، هایویژگی قیافه، و شکل لباس، برخاست، و نشست غذاخوردن، از حتی و وسلم،علیههللاصلی

 در دقت که جایی تا اند؟کرده نقل ما برای را دوستانش با وی رفتار و نمازها ها،عبادت خانواده، با تعامالت
 پیامبر محاسن و سر دسفی تارهای تعداد ما برای که بود رسیده حدی به وی زندگی روایت
 .اندنموده بیان نیز را وسلمعلیههللاصلی

 رسالت با را وی خداوند که است انسانی زندگی حکایت وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت -سوم
 افسانه با را اشزندگی و نساخته خارج انسانی هایویژگی از را وی که درحالی داشته، گرامی خویش
 اگر که است حالی در این. است نکرده اضافه برایش زیاد چه و کم چه را داییخ صفات و نیامیخته
 السالمعلیه عیسی زندگی از مسیحیان چه آن با وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر سیرت بین ایمقایسه
 اشیم،ب داشته گویندمی شانخداهایان از پرستانبت و بودا از یانبودایی چه آن هم یا و کنند،می روایت
 همین به شود؛می آشکار ایشان نامةزندگی و وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت بین واضح فرق ما برای
 شانپیروان در اجتماعی و انسانی رفتار لحاظ از آنها شخصیت که رسدمی نظر به بعید بسیار سبب
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 به بودن الگو از را ایشان بودا و السالمعلیه عیسی برای الوهیت ادعای که چرا شود، واقع مؤثر
 محمد که حالی در ساخته دور بسیار اجتماعی و فردی زندگی در انسانی نمونة عنوان
 زندگی خواهان که فردی هر برای کامل انسان نمونة الگوی یک همیشه برای وسلمعلیههللاصلی

 اینجا از ماند، اهدخو باقی باشد اجتماعی هم یا و خانوادگی یا شخصی روابط در بزرگوارانه و سعادتمند
 :فرمایدمی بزرگوارش کتاب در تعالی هللا که است
َوة  هللَاِ َرُسولِ فِي لَُكم  َكانَ لَقَد } ُجو َكانَ لَِمن  َحَسنَة  أُس  مَ هللَاَ یَر  ِخرَ َوال یَو   [13:اْلحزاب]{ اْل 
 كساني براي. است شما يبرا خدا پیغمبر[ كردار و گفتار و پندار شیوة] در زیبایي الگوي و سرمشق)
 (.كنند یاد بسیار را خدا و باشند، قیامت جویاي و داشته، خدا به امید:[ باشند ویژگي سه داراي] كه

 شود،می انسان زندگی انسانی هایویژگی تمامی شامل وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت -چهارم
 گوید؛می سخن برسد رسالت به که این از لقب کارراست و دارامانت و جوان محمد زندگی از ما برای

 برای وسایل بهترین جستجوی در که هللا سوی به دعوتگری عنوان به را خدا رسول زندگی که همچنان
 پیام رساندن برای را خود توان و تالش آخرین که دعوتگری دارد،می بیان است خویش دعوت قبول

 بر را خویش حکومت بنیان که دولتی رئیس عنوان به ار اشزندگی این کنار در گیرد،می کار به خویش
 و بیداری با را خویش دولت که داری حکومت کند؛می روایت سازدمی بنا نظام ترینصحیح و ترینقوی

 پیامبری زندگی ما برای کند؛ تضمین را آن کامیابی تا نمایدمی محافظت راستی و اخالص و هوشیاری
 هر هایمسؤولیت و حقوق  خوبی به  و است رفتاری خوش و عاطفه با رپد و همسر که کندمی بیان را
 که گویدمی سخن مرشدی و مربی پیامبر زندگی از ما برای کند؛می درک را فرزندان و شوهر و زن از یک
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 و دمدمی آنان ارواح به را بزرگش روح آن خالل از که تربیتی کند،می تربیت وجه بهترین به را یارانش
 بزرگ و خورد در کوشندمی یارانش که جایی تا فرستد،می شانهایروان سوی به را اکشپ روان
 کالم، عفت به که گویدمی سخن راستگویی پیامبر زندگی از ما برای. نمایند اقتدا وی به خویش زندگی
 هاخانواد و خودشان از را وی اصحابش که آنجا تا است پایبند شدت به مخاطب مالحظة و صحبت آداب
 پیروز، فرماندهی شجاع، جنگجویی زندگی از ما برای دارند؛ دوست بیشتر هم شان نزدیکان و

 .گویدمی سخن صادق پیمانیهم و امین ایهمسایه کامیاب، مداریسیاست
 اجتماع در انسانی زندگی ابعاد تمامی شامل وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت: که این خالصه

 مربی، دوست، همسر، پدر، رهبر، دعوتگر، هر برای برازنده اینمونه را وی که جای تا باشد،می
 .است گردانده حکومتی رئیس هر و سیاستمدار

 مؤسسان یا و پیشین پیامبران زندگی مورد در را آن به نزدیک حتی یا حالت این مانند توانیمنمی هرگز ما
 از را ایشان که بود امتی رهبر موسی مثال  بیابیم؛ ینمتأخر بین در چه و قدیم در چه فیلسوفان و دیگر ادیان
 بگذریم که این از خورد؛می هاهمان درد به تنها که نمود وضع اصولی و قواعد شانبرای و داد نجات بردگی
 رؤسای و سیاستمداران و مربیان برای یا و یافت الگویی جنگجویان برای تواننمی وی زندگی در دیگر

 که بود زاهد دعوتگری ممثل نیز السالمعلیه عیسی کرد؛ معرفی برتر اینمونه همسران و پدران و جمهور
 به وی هرگز السالمعلیه عیسی موجود سیرت در و نبود؛ متاعی و خانه و مال هیچ مالک نموده دنیا ترک
 یا و -ودب نکرده ازدواج او که چرا- همسر و پدر یا و دولت رئیس یا و لشکر فرمانده از الگویی عنوان
 مسأله عین. شود نمی دیده یابیممی وسلمعلیههللاصلی محمد سیرة در ما که خصوصیاتی دیگر و گذارقانون
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 همة دارد، جریان تاریخ سرشناس افراد دیگر و ناپلئون افالطون، ارسطو، کنفوشیوس، بودا، مورد در
 بخشی همان یعنی گیرند قرار الگو احیهن یک از جز توانندنمی -باشند داشته را آن شایستگی اگر - آنان
 که دارد را این لیاقت بشر تاریخ در که انسانی تنها و اند؛یافته شهرت  آن مورد در که شانزندگی از

 .است وسلمعلیههللاصلی محمد باشد، الگو مردم جمیع و استعدادها همة و هاگروه تمام برای
 و رسالت صدق بر شک جای که است دلیلی تنهایی هب خود وسلمعلیههللامحمدصلی سیرت -پنجم
 یک از را دعوتش که کشدمی تصویر به را کاملی انسان زندگی که چرا گذارد،نمی باقی وی نبوت

 از بلکه معجزات و العادهخارق کارهای طریق از نه هم آن برد،می راه دیگر کامیابی سوی به کامیابی
 همچنان گردد؛می واقع آزار مورد و کندمی آغازد را خویش دعوت که بینیممی طبیعی؛ کامال  هایراه

 و است حکیم بسیار اما جنگد؛می و شودمی جنگ به مجبور شود،می پیدا یارانی برایش تا دهدمی ادامه
 طریق از را عربی جزیرة تمام دعوتش رسدمی فرا وفاتش لحظة که هنگامی و موفق؛ اشرهبری در

 برای و داشتند عقایدی و عادات چه هاعرب بداند که کسی فشار؛ و زور سبب به هن گرفته فرا ایمان
 در بداند که کسی و کشیدند، نقشه وی ترور برای حتی گرفتند، کار هامقاومت انواع از دعوتش با مقابله
 مه بار هر و نبود تجهیزات و افراد در ایبرابری هیچ و داشت جریان طرف دو این بین که هاییجنگ

 سه و بیست فقط که بداند وفاتش تا را وی پیامبری کوتاه مدت که کسی بود، مسلمانان آن از پیروزی
 به خداوند که هاییویژگی آن و است، بوده خدا رسول محمد قطع طور به که شودمی مطمئن بود، سال
 واقع به وی که این جز نداشت دلیلی هیچ پیروزی و اثرگذاری و توانمندی و پایداری از بود بخشیده وی
 پشتیبانی بشر تاریخ در نظیربی گونه این را دروغگو انسانی خداوند ندارد امکان و بود، پیامبر یک
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 ما برای عقلی، استداللی با را وی رسالت صدق و درستی وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت بنابراین کند،
 سراغ را جایی ما حتی نبود هاعرب آوردن یمانا اصلی دلیل هرگز پیامبر معجزات اما و. سازدمی ثابت
 ایمان وی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر معجزة کدام دیدن با مسلمانان کافر دشمنان از ایعده که نداریم
 که حالی در گیرد،می قرار گواه اندآن شاهد که کسانی بر مادی معجزات ضمن، در باشند؛ آورده

 دالیل خاطر به نکردند مشاهده او از ایمعجزه و ندیدند را وسلمعلیه هللاصلی پیامبر که بعدی مسلمانان
 قرآن یکی جمله آن از اند،آورده ایمان او به داشت تأکید وی نبوت ادعای راستی بر که قطعیی عقلی
 را منصفی عاقل هر که باشدمی وسلمعلیههللاصلی پیامبر عقلی معجزات از یکی کریم قرآن است؛
 .آورد ایمان وی پیامبری و دعوت و وسلمعلیههللاصلی محمد راستی به سازدیم مجبور
 از است؛ متفاوت مانده میراث به شان پیروان برای پیشین پیامبران زندگی از چه آن با کامال  این و

 کارهای و معجزات که آوردندمی ایمان آنها به زمانی مردم که شودمی برداشت گونه این آنان سرگذشت
 آنان از انقیاد پیامبر، آن دعوت اصول دلیل به شان هایعقل که این بدون کردند،می مشاهده العادهخارق

 قرآن در تعالی هللا است؛ السالمعلیه مسیح مان سرور حالت این برای نمونه ترینواضح بپذیرد؛ را
 بود این رسالتش راستی به نیهودیا دادن قناعت برای وی پشتیبان اولین که داردمی بیان ما برای کریم
 داد،می شفا را مریضان دیگر و بودند برص مرض به مبتال که را افرادی و مادرزاد نابینایان وی که

 خبر آنها به نمودندمی ذخیره و خوردندمی شان هایخانه در چه آن مورد در و کرد،می زنده را مردگان
 یک ایمان دلیل تنها معجزات این گویندمی موجود هایانجیل بود؛ جاللهجل هللا اجازة به اینها همة و داد،می
 کرده قبول پیامبر عنوان به کندمی حکایت ما برای کریم قرآن که گونه آن را او که این نه بود، مردم ایدفعه
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 مسیح از بعد مسیحیت -مبراست هابیهودگویی این از خداوند که - دانستند خدا فرزند و خدا را او بلکه باشند،
 انجیل در پیامبران اعمال ِسفر - یافت انتشار وی از شده نقل العادةخارق کارهای و معجزات خاطر به نیز

 دلیل به پیروانش که دانست دینی را مسیحیت توانمی که جایی تا -است امر این بر دلیل ترینبزرگ
 که جاست این از عقلی؛ اعتقن اساس بر نه اندآورده ایمان آن به عجیب کارهای و معجزات همین

 مشاهدة راه از احدی که کندمی وجود عرض وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت بارز مشخصة
 به را افراد که بوده وجدانی و عقلی قناعت این همیشه بلکه است، نیاورده ایمان وی عجیب معجزات
 خواسته که نبوده این جز بخشیده معجزاتی خویش رسول به پروردگار اگر و است، نموده تشویق ایمان
 .سازد درمانده را وی گرستیزه دشمنان و بدارد گرامی را وی است
 طریق از هاعقل دادن قناعت قرآن شیوة که یابددرمی نماید، بررسی دقت به را کریم قرآن کسی اگر
 که ایوهشی کامل شناخت باشد؛می خلقتش در پروردگار عظمت کشیدن تصویر به و عقلی محاکمة
 دلیل وی توسط قرآن آوردن و کردمی عمل آن اساس بر بودنش امی وجود با وسلمعلیههللاصلی پیامبر

 :فرمایدمی تعالی هللا چه چنان است؛ او رسالت صدق بر واضحی
اَل َوقَالُوا} یَاتُ إِنََما قُل  َربِّهِ ِمن  آیَات  َعلَی هِ أُن ِزلَ لَو  فِهِم  أََولَم . ُمبِین  نَِذیر  أَنَا إِنََماوَ هللَاِ ِعن دَ اْل   أَن َزل نَا أَنَا یَك 
َمة  َذلِكَ فِي إِنَ َعلَی هِم  یُت لَى ال كِتَابَ َعلَی كَ م  َوِذك َرى لََرح  ِمنُونَ لِقَو   [03-01:العنكبوت]{ یُؤ 

 همه معجزات: بگو !گردیدمي عطاء بدو پروردگارش سوي از معجزاتي اگر شدمي چه: گویندمي و)
 بسنده و كافي آنان براي اندازه همین آیا. بس و هستم روشنگري دهندهبیم تنها من و است خدا به متعلّق
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 این[ نزول] در مسلّما  شودمي خوانده آنان بر پیوسته و ایمكرده نازل تو بر را كتاب این ما كه نیست
 روي به را خود قلب درهاي كه كساني براي] است سترگي تذّكر و[ بندگان حق در] بزرگي رحمت[ كتاب]

 [(.گشایندمي حقیقت
 کردند معجزه طلب گذشته هایامت همانند وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از قریش کفار که هنگامی و

 :بدهد را شان جواب گونه این که نمود امر وی به پروردگار
ا إاَِل كُن تُ هَل  َربِّي ُسب َحانَ} َرسُ بََشر   [31:اإلسراء]{ وال 
 (.هستم؟ ايفرستاده انسان جز من مگر. است منّزه من پروردگار: بگو)

 :بشنوید خداوند گفتة از را قضیه این
ِمنَ لَن  َوقَالُوا} ضِ ِمنَ لَنَا تَف ُجرَ َحتَى لَكَ نُؤ  َر  رَ َوِعنَب  نَِخیل  ِمن  َجنَة  لَكَ تَكُونَ أَو . یَن بُوع ا اْل  َن هَارَ فَتُفَجِّ  اْل 

ا ِخاَللَهَا قِطَ أَو . تَف ِجیر  تَ َكَما الَسَماءَ تُس   َوال َماَلئَِكةِ بِاّلَلِ تَأ تِيَ أَو  كَِسف ا َعلَی نَا َزَعم   ِمن  بَی ت  لَكَ یَُكونَ أَو . قَبِیال 
ُرف  قَى أَو  ُزخ  ِمنَ َولَن  الَسَماءِ فِي تَر  لَ َحتَى لُِرقِیِّكَ نُؤ  ا إاَِل كُن تُ هَل  َربِّي ُسب َحانَ قُل  نَق َرُؤهُ كِتَاب ا َعلَی نَا تُنَزِّ  بََشر 
  [31-31:اإلسراء]{ َرسُوال 

 كه این یا. جوشاني بیرون ما براي ايچشمه زمین از كه این مگر آوریم،نمي ایمان تو به هرگز ما: گفتند)
 آسمان یا. گرداني روان آن در فراوان جویبارهاي و رودبارها و باشي داشته انگور و خرما درختان از باغي
 ما با و بیاوري را فرشتگان و خدا كه این یا و پنداري،مي كه گونه همان آري فرود ما سر بر تّكه تّكه را
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 و روي، باال آسمان سوي به كه این یا و باشي، داشته زرنگاري بزرگ سراي كه این یا. گرداني رویاروي
 را آن كه بیاوري ما براي خود همراه كتابي كه این مگر آوریمنمي ایمان هم آسمان از رفتنت باال به تنها

 (.هستم؟ ايفرستاده انسان جز من مگر. است منّزه من پروردگار: بگو. بخوانیم
 پیامبری انسان وسلمعلیههللاصلی محمد که نمود بیان وضوح و صراحت به قرآن که بود چنین این
 با را افراد بلکه کندنمی تکیه معجزات و العاده خارق کارهای بر خویش رسالت تاثبا برای که است
 .سازدمی مخاطب شان هایقلب و هاعقل

 :فرمایدمی متعال پروردگار
َرح  یَه ِدیَهُ أَن  هللَاُ یُِردِ فََمن } َرهُ یَش  اَلمِ َصد  ِس   [310:اْلنعام]{ لِْل 
[ پذیرش] براي گشاده[ و باز ایمان نور پرتو با] را اشسینه كند، هدایت بخواهد خدا كه را كس آن)

 (.سازد مي اسالم

 نبوی رتیس مصادر

 :زیر شرح به مصدراند چهار نبوی سیرت برای اعتماد مورد و اصلی مصادر

 :کریم قرآن -3
 آنقر نماید،می رسم ما برای را وسلمعلیههللاصلی پیامبر سیرت اصلی خطوط که مصدری تریناساسی

 :فرمایدمی کشد تصویر به را وی رشد کیفیت خواهدمی که هنگامی قرآن است؛ کریم
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كَ أَلَم }   َوَوَجَدكَ فَآَوى، یَتِیم ا یَِجد   [7-6:الضحى]{ فََهَدى َضااّل 
 (.كرد؟ رهنمودت و نیافت حیران و سرگشته را تو و داد؟ پناهت و نیافت یتیم را تو خدا آیا)
 :گویدمی وی عالی و بزرگوارانه اخالق مورد در دیگر جایی در و
 [4:القلم]{ َعِظیم  ُخلُق  لَعَلَى َوإِنَكَ}
 (.هستي[ حمیده افعال و پسندیده صفات] سترگ خوي داراي تو)

 دعوت راه در وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هاییمشقت و هااذیت و آزار مورد در قرآن همچنان
 و جادوگر هاینام به وی توصیف با مشرکان که داردمی بیان ما ایبر و گوید،می سخن شده متحمل
 از بعد که هاییجنگ ترینمهم و پیامبر هجرت قرآن دارند؛ باز خدا دین از را مردم خواستندمی دیوانه
 و دارد؛می بیان را حنین غزوة و مکه فتح حدیبیه، صلح احزاب، احد، بدر، جنگ همچون داشته هجرت

 اتفاقات از بسیاری مورد در مجموعا  و گوید؛می سخن معراج و اسراء همچون وی زاتمعج بعضی از
 زمین روی کتاب بااعتمادترین قرآن که آنجا از و نماید،می صحبت وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی
 و مطالب مورد در تواندنمی هرگز عاقل انسان فکر  که است این متواتر ثبوت هایویژگی از و است،
 کتاب این مطلقا  و شودمی مقایسه قرآن با سیرت وقایع دلیل همین به گردد؛ مشکوک آن تاریخی صحت

 .رودمی شماربه سیرت مصدر ترینصحیح عنوان به
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی وقایع تفصیالت وارد قرآن که است این داشت نظر در باید چه آن اما
 دالیل به کندمی صحبت جنگی از که هنگامی مثال  نماید،می اشاره آنها به هخالص شکل به بلکه شود،نمی
 اسیران و هاکشته عدد و داردنمی بیان چیزی مشرکان و مسلمانان تعداد از پردازد،نمی آن اسباب و
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 هبود نهفته جنگ در که گویدمی سخن اندرزهایی و پندها ها،درس از بلکه کند،نمی آورییاد را مشرکین
 از است؛ همین گذشته هایامت و سابق پیامبران هایداستان تمام بیان در قرآن شیوة کل طور به و است؛
 را وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی و کرده اکتفا قرآن نصوص به نبوی سیرت بارة در توانیمنمی رو این
 .نماییم استخراج آن از کامل شکل به

 :وسلملیهعهللاصلی پیامبر صحیح سنت -1
 به اعتماد و درستی به اسالمی عالم همة و گردآمده حدیث امامان هایکتاب در که نبوی صحیح سنت

 :از اندعبادت دارند اعتراف آنها
 از توانمی آنها بر عالوه. ماجه ابن و ترمذی نسائی، ابوداود، مسلم، بخاری،: گانهشش هایکتاب
 همة رأس در مسلم و بخاری مخصوصا  هاکتاب این گرفت؛ نام احمد امام مسند و مالک امام مؤطا
 حسن و صحیح احادیث شامل دیگر هایکتاب اما دارند، قرار تحقیق و اعتماد و صحت لحاظ از هاکتاب
 .شوندمی ضعیف هم گاهی و

 و ها،جنگ وی، زندگی هایحادثه وسلم،علیههللاصلی پیامبر زندگی اعظم بخش که هاییکتاب از
 سیرت از -ناکامل اوقات بعضی چند هر - ایجانبههمه برداشت به توانیممی دارد، بر در را ایشکاره
 همه که چرا نمود اعتماد آن به توانمی زیادی بسیار حد به که یابیم دست وسلمعلیههللاصلی هللا رسول

 پیامبر با که دانبوده کسانی ایشان و است شده روایت عنهمهللارضی صحابه به متصل سند با
 نمود کامیاب ایشان وسیلة به را دینش خداوند اند،بوده همراهش همیشه و اندزیسته وسلمعلیههللاصلی

 نسل ترینکامل دلیل همین به بود، داده پرورش خویش نظر تحت را آنها وسلمعلیههللاصلی پیامبر و
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 است الزم بناء  بودند؛ عقل کمال و روح یبلند و سخن، راستی ایمان، قوت اخالق، استقامت، در تاریخ
 به متصل صحیح سند با و اندنموده روایت ما برای وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از ایشان که چه آن تمام
 .نماییم قبول گمان و شک بدون تاریخی حقیقتی همچون را است رسیده ما

 و غرب هایوبرقزرق فریب که ،ایمان سست مسلمانان از ایشان رواندنباله و مغرض مستشرقان
 شبه و شک است ما نزد که اعتمادی مورد هایکتاب صحت در کوشندمی اند،خورده را آن دانشمندان

 دهند، جلوه مشکوک را سیرت وقایع و سازند، نابود را الهی شریعت بتوانند طریق این از تا نمایند ایجاد
 باطل تیرهای که آفریندمی را کسانی است دیدهگر دینش از محافظت دارعهده که پروردگاری اما

 در آن جایگاه و سنت» نام به دیگرم کتاب در من گردانند؛ باز خودشان هایگردن سوی به را شانفریب
 هایشبه ایراد و نبوی سنت تصفیة و پاکسازی جهت در علما هایتالش به «اسالمی گذاریقانون

 قبول را آن که خواهممی خداوند از ام،پرداخته علمی شکل به آنها مناقشة و شان پیروان و مستشرقین
 .دهد جای حسناتم صفحة در قیامت روز در و کرده

 :رسالت عصر هایعرب اشعار -1
 وی بدگویی دعوتش و وسلمعلیههللاصلی پیامبر با مشرکان مقابلة هایراه از یکی که نیست شکی

 هللا عبد و ثابت بن حسان همچون شان شاعران توسط  نیز نانمسلما ناچاربه بود؛ شان شعرای زبان به
 و گشته حفظ ادبی هایکتاب در شعرها این که نمودندمی ردّ را آنها سخنان عنهماهللارضی رواحه بن

 ما اکنون که ایگونه به رفت، شمار به منابع از یکی شد نوشته بعدها که سیرتی هایکتاب برای
 اسالم دعوت و زیستهمی  آن در وسلمعلیههللاصلی پیامبر که َجوی مورد در را زیادی حقایق توانیممی
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 .نماییم استخراج اشعار این از نموده رشد آن در

 :سیرت هایکتاب -4
 از بعد کسان به اجمعینعلیهمهللارضوان صحابه که است روایاتی مجموعه نبوی سیرت اتفاقات

 بعد اند،کرده نقل درپیپی را سیرت بزرگ و کوچک دقت به روایات این از بعضی که دادند، انتقال خود
 توجه بعضی نیز میان این در که نمودند، آوریجمع هاییکتاب در و گرفته را خبرها این تابعین ایشان از

 ،(ق هـ 310-11) عنههللارضی عفان بن عثمان بن ابان توانمی که داشتند مسأله این به کاملی و خاص
 بن مسلم بن محمد ،(ق هـ310متوفی) انصاری بکر ابی بن هللا عبد ،(ق هـ31-11) عوام بن زبیر بن عروه
 سنت آوریجمع به شروع العزیز عبد بن عمر فرمان به که بود کسی وی-( ق هـ314-01) زهری شهاب
 .برد نام( ق هـ313 متوفی) انصاری قتاده بن عمر بن عاصم و ،-کرد

 نوشتن به مستقل شکل به کسانی نیز دوره این در یافت، انتقال بعدی نسل به سیرت به توجه سپس
 جمهور که( ق هـ301 متوفی) یسار بن اسحاق بن محمد از اندعبارت شان مشهورترین که پرداختند، سیره
 زبیر بن عروه بن هشام و مالک از چه آن جز به دارند، نظر اتفاق بودنش اعتماد مورد بر محدثان و علما
 عالم دو این سخنان که است این محقق دانشمندان از بسیار نظر و است، شده گفته وی نقد ردمو در

 .استبوده موجود اسحاق ابن و دو این بین که داشته شخصی هایناراحتی در ریشه بزرگ
 در خودش که بود نوشته روایاتی و احادیث مجموعه اساس بر را خود «المغازی» کتاب اسحاق ابن
 هایکتاب جمله از و نرسید ما دست به کتاب این تأسف باکمال اما بود، نموده استماع همدین و مکه
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 سیرة کتاب طریق از آن مضامین اما است، شده مفقود ما فرهنگی میراث ذخیرة از که است ارزشمندی
 به کرده، روایت بود اسحاق ابن شاگردان مشهورترین از او که بکایی خود شیخ از وی که هشام ابن

 .است رسیده دستمان

 :هشام ابن سیرة
 سال در روایت اختالف با و یافت پرورش بصره در است؛ حمیری ایوب بن الملک عبد محمد ابو نامش

 استادش روایات مجموعه از «النبویة السیرة» نام به را اشسیره کتاب هشام ابن نمود، فوت( ق هـ133 یا 131)
 خویش سیرت در اسحاق ابن که دیگرش استادان  از هاییروایت و ،کردمی نقل اسحاق ابن از وی که بکایی
 هایتوانمندی و علمی ذوق با اسحاق ابن هایروایت که مواردی در وی است؛ آورده گرد نموده آنها از یادی
 و ترینصحیح ترین،کامل جمله از کتابی توانسته و است، کرده نظر صرف آنها نقل از نبوده همنوا اشنقدی
 خودش نام به مستقیما  را آن که گرفت قرار مردم قبول مورد تاجایی و نماید، تألیف را سنت مصادر ترینقدقی
 هـ033-013) سهیلی هاینام به اندلسی دانشمند دو کتاب این بر شد؛ مشهور هشام ابن سیرة نام به و کردند یاد
 .اندنوشته شرح( ق هـ614-010) خشنی و( ق

 :سعد ابن طبقات

 در( ق هـ111) سال به و شد متولد( ق هـ363) سال بصره در و بود زهری منیع بن سعد بن محمد نامش
 ،(ق هـ117-311) بود سیرت و مغازی در مشهور مورخ واقدی عمر بن محمد کاتب وی نمود؛ فوت بغداد
 اسامی ذکر به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت بیان از بعد «طبقات» نام به کتابش در سعد ابن
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 جمله از وی «طبقات» کتاب است؛ پرداخته شان هایمکان و ها،قبیله طبقات، برحسب تابعین و صحابه
 .شودمی شمرده تابعین و صحابه اسامی حفظ و سیرت دارسابقه مصادر ترینمطمئن

 : طبری تاریخ
 اما بود فقه در مذهب صاحب و محدث فقیه، امام،( قهـ131-114) طبری جریر بن محمد جعفر ابو

 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سیرت به تنها و نوشت تاریخ در را کتابش نیافت؛ گسترش چندان مذهبش
 .پرداخت خویش وفات نزدیک تا اسالمی هایدولت تاریخ به سیرت بیان از بعد و ننمود، اکتفا

 که بود این وی مشکل اام شود،می شمرده روایاتش در( اعتماد مورد) ثقه علمای جمله از طبری
 در عموما  که شان هایکننده روایت و سند ذکر به اکتفا با را دروغ و ضعیف هایروایت از بسیاری
 ابی» از هایشروایت مثال  کرد؛می نقل کتابش در بودند شده شناخته علما و مردم برای او خود زمان
 ذکر با گویا کند؛می نقل کثرت به وی برهایخ از طبری اما بود، متعصبی شیعة او که وجودی با «مخنف

 «مخنف ابی» گردن به و داردبرمی خویش عهدة از را او سخنان بودن دروغ و ضعیف مشکل وی نام
 .اندازدمی

 :سیرت تألیف پیشرفت مراحل
 شکل به سیرت از هاییبخش نوشتن به بعضی و نمود پیشرفت سیرت تألیف مراحل، این از بعد

 زاد» ترمذی، از «المحمدیة الشمائل» اصفهانی، از« النبوة دالئل»: جمله آن از تند،پرداخ اختصاصی
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 زرقانی بعدها که قسطالنی از «اللدنیة المواهب» عیاض، قاضی از «الشفاء» جوزی، قیم ابن از «المعاد
 .نمود شرح جلد هشت در را آن( ق هـ3311) سال متوفی
 پسند مطابق جدید هایشیوه به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول زندگی مورد در علما پیوسته آن از بعد
 نور» کتاب اخیر عصرهای در شده نوشته هایکتاب مشهورترین از که نوشتند هاییکتاب خویش عصر
 بسیار کتاب این از باشد،می علیهرحمةهللا خضری محمد شیخ نوشتة «المرسلین سید سیرة فی الیقین
 .گرددمی تدریس اسالم جهان نقاط اقصی در دینی علوم مدارس اکثر در و شد استقبال



 
23 

 

 اول فصل

 بعثت از قبل وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی

 تاریخی رویدادهای -الف

 :گویدمی سخن زیر حقایق از ما برای وسلمعلیههللاصلی پیامبر حیات از صحیح و ثابت اخبار
 تریناصیل از یکی هاشم بنی از آمد، دنیا به بعر هایخانواده تریننجیب از یکی در وی -3
 رفتمی شمار به قبیله تریننسب پاک و ترینشریف هاعرب بین در نیز قریش و بود قریش هایشاخه
 کندمی روایت وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از عنههللارضی عباس بود، برخوردار خاصی مکانت از که
 :فرمود وی که

 خیر من فجعلني القبائل تخیر ثم الفریقین وخیر فرقهم خیر من خیرهم من فجعلني لقالخ خلق هللا إن»
 1.«بیتا وخیرهم نفسا خیرهم فأنا بیوتهم خیر من فجعلني البیوت تخیر ثم قبیلة
 مرا( جن و انس) دوگروه بین از و گردانید، شانگروه بهترین از مرا و آفرید را موجودات پروردگار)
 هاخانواده آن از بعد داد، قرار قبیله بهترین در مرا و کرد انتخاب را قبایل سپس داد، قرار شانبهترین در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .گوید ضعیف می ؛ شیخ آلبانی حدیث مذکور را(5/585)سنن ترمذي  -1



 
24 

 از هم و شخصیت لحاظ از هم مخلوقاتم بهترین من بناء  داد، قرار خانواده بهترین در مرا و برگزید را
 (.خانواده لحاظ
 کوتاهی وی به نسبت ریآزا هیچ از که قریش مشرکین که بود اشگرامی نسب همین دلیل به و

 .بزنند وی به ایطعنه وی نسب مورد در نتوانستند هرگز رواداشتند، وی به زیادی هایدروغ و نکردند
 وفات بود مادرش بطن در ماهه دو جنینی تقریبا  او که زمانی هللا عبد پدرش و آمد، دنیا به یتیم وی -1

 بیش کودکی هنوز وسلمعلیههللاصلی محمد و کرد فوت آمنه مادرش شد ساله شش که هنگامی و یافت،
 المطلب عبد پدرکالنش آن از بعد چشید، را مادر و پدر محبت و مهر از شدن محروم تلخی که نبود

 بود ساله هشت کودکی وسلمعلیههللاصلی محمد که زمانی نیز او گرفت، عهده به را وی سرپرستی
 یتیم به نیز کریم قرآن نمود؛ سرپرستی شد برومند نیجوا تا را او طالب ابو عمویش سپس و درگذشت

 :فرمایدمی و کندمی اشاره وسلمعلیههللاصلی پیامبر بودن
كَ أَلَم }  [6:الضحى]{ فَآَوى یَتِیم ا یَِجد 
 (.داد؟ پناهت و نیافت یتیم را تو خدا آیا)
 سعد بنی قبیلة بین حراص در را خویش طفولیت آغاز سال چهار وسلمعلیههللاصلی هللا رسول -1

 کودکی همان در و داشت چابک اندامی و فصیح زبانی سالم، جسمی قوی، بُنیة دلیل همین به گذرانید،
 پاکی و آرامش و صحرا صفای با زندگی مواهب از همه و همه که دانستمی را سواری اسب خوبی به

 .باشدمی اشتابنده خورشید و آن هوای
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 به کردمی خودنمایی رفتارش در ذکاوت هاینشانه و بود نجابت اپاسر اشکودکی همان در -4
 خود مخصوص فرش بر جدش که هنگامی نمود؛می مجذوب خود به را ایبیننده هر که ایگونه
 پیامبر چون و بنشینند، فرش برآن وی همراه نبود اجازه را فرزندانش از کدام هیچ نشستمی

 سازند دور آن از را وی خواستندمی وعموهایش نشست،می پدرکالنش فرش بر و آمدمی خوردسال
 .«بینممی را بزرگی هاینشانه او در من قسم خدا به بگذارید، را فرزندم»: گفتمی شان برای المطلب عبد
 اجرت که قیراط چند برابر در را مکه اهالی گوسفندان اشجوانی آغاز در وسلمعلیههللاصلی محمد -0
 : فرمایندمی خود وسلمعلیههللاصلی پیامبر برد،می اَچر به گرفتمی

َحابُهُ فَقَالَ ال غَنَمَ َرَعى إاَِل نَبِیّ ا هللَاُ بَعَثَ َما» َعاهَا كُن تُ نَعَم  فَقَالَ َوأَن تَ أَص   1.«َمَكةَ ِْلَه لِ قََراِریطَ َعلَى أَر 
 یارانش. است چرانده گوسفند آن از یشپ که این مگر برنگزید رسالت به را پیامبری هیچ خداوند)
 چرا به قیراط چند مقابل در را مکه اهالی گوسفندان من بلی؛: دادند جواب هللا؟ رسول یا هم شما: گفتند
 (.بردممی

 تجارت بود شده تعیین که اجرتی مقابل در خویلد دختر خدیجه برای رسید سالگی پانزده به وچون
 .کردمی

 شریک ولعب لهو و بیهوده کارهای در وسالشسنهم جوانان با هرگز وسلملیهعهللاصلی پیامبر -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (5/535)صحیح البخاري ت  -1
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 پیامبر که شده نقل سیرت هایکتاب در داشت،می نگه مسایل این از را وی خداوند که چرا نشد،
 عروسی که شنید مکه هایخانه از یکی از را آوازی صدای جوانی روزگار در شبی وسلمعلیههللاصلی

 حرارت از فردایش گردانید،چیره وی بر را خواب خداوند اما ببیند، را آن و برود که واستخ داشتند،
 شدمی قربانی هابت برای چه آن از و نشد، شریک هابت عبادت در قومش با هرگز. شد بیدار خورشید

 .نیدنش ناروا و زشت سخن زبانش از کسی هرگز و نکرد، بازی وقمار ننوشید، شراب نخورد، وقت هیچ
 به االسود حجر گذاشتن قضیة بود، شایسته هاییقضاوت و برتر عقلی دارای جوانی آغاز همان از -7
 تخریب باعث سیل که بود قرار این از داستان است؛ امر این بر واضحی دلیل کعبه در مشخصش مکان

 چنین و بسازند نو از و کنند خراب کامال  را کعبه که کردند اتفاق مکه اهل بود، شده کعبه دیوارهای
 در را االسود حجر گذاشتن شرافت کسی چه که این مورد در رسیدند االسود حجر مکان به وقتی کردند،
 به کند، کسب خود برای را بزرگی این خواستمی قبیله هر شدند، نظر اختالف دچار شود، نسیب جایش
 که کسی اولین کردند توافق چندی از دبع شدند، جنگ آمادة همه که جایی تا گرفت باال جنجال دلیل همین

 وسلمعلیههللاصلی محمد شد وارد که کسی اولین و کند، حکم شان بین شود وارد شیبه بنی دروازة از
 از را وسلمعلیههللاصلی پیامبر هستیم، راضی حکمش به ما است امین این: گفتند دیدند را او چون بود،

 رسول شدند، راضی درگیر هایطرف همة که کرد حل ایگونه به را مشکل نیز او و کردند آگاه موضوع
 هر از فرمود سپس نهاد، آن در را االسود حجر و ساخت هموار را خود پتوی وسلمعلیههللاصلی هللا

 را آن رساندند، االسود حجر نهادن مکان به و برداشتند را آن وقتی بگیرد را پتو گوشة نفر یک قبیله
 از وی درایت و حکمت وسیلة به خداوند و شدند، راضی همه نهاد، جایش در خود ندستا با و گرفت
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 .نمود جلوگیری شود برپا هاعرب بین در بود قریب که ناکیوحشت خونریزی
 معامله، حسن و بود، معروف امین و صادق به خود قوم بین جوانی در وسلمعلیههللا صلی پیامبر -3
 عالقمند را خدیجه و داشت شهرت آنها به که بود صفاتی آبرومندی، و  اخالقی، ثبات عهد، به وفای
 پرداخت،می دیگران به چه آن برابر دو اجرتی با هم آن کند پیشنهاد وی به را مالش با تجارت تا ساخت
 غالم بازگشت مکه به قافله وقتی کرد؛می حرکت بصره قصد به مکه از سال هر که ایقافله با تجارت
 بار این دید خدیجه کرد، آگاه وسلمعلیههللاصلی محمد اخالص و امانت از را وی میسره نام به خدیجه
 افزود، وسلمعلیههللاصلی پیامبر مزد دست بر هم باز دلیل همین به برده سود دیگر دفعات از بیشتر بسی
 خدیجه با ازدواج سلموعلیههللاصلی محمد شود، وی با ازدواج عالقمند که شد سبب واقعات این تمام و
 از قبل او نیکوی اخالق به شهادت برترین بود، ترکوچک سال پانزده او به نسبت هرچند کرد قبول را

 در و شد روبرو وحی با حرا غار در ناگهان وسلمعلیههللاصلی پیامبر هنگامی بود، خدیجه سخنان نبوت
 تو کند،نمی خوار را تو پروردگار که قسم خدا به»: گفت برایش خدیجه آمد خانه به بود ترسیده کهحالی
 نمایی،می کمک را ناداران و همکاری را ضعفا داری، نیک رابطة خویشاوندان با که هستی کسی
 .«کنیمی پشتیبانی را خیر کارهای و نوازیمهمان

 همراه گیسال دوازده در اول بار نمود، سفر مکه از خارج به دوبار وسلمعلیههللاصلی پیامبر -3
 به دفعه دو هر در خدیجه، مال با تجارت برای سالگی پنج و بیست در دوم بار و ابوطالب، عمویش
 مختلف، هایسرزمین آثار تاجران، گفتگوهای شاهد و نمود، سفر شام شهرهای از بصره شهر سوی

 .بود داشتند آنها ساکنان که عاداتی و
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 غار به رفتن عالقمند هجرت از قبل سال دو وسلمعلیههللاصلی پیامبر که خواستمی چنین خداوند -31
 رمضان در آن بیشتر که- را ماه یک تقریبا  وی بود، واقع مکه غربی شمال جانب در که شدش حراء
 را حالت این وی نمود،می تفکر پروردگار عظیم هایقدرت مورد در و کردمی خلوت خود با آنجا در -بود

 .شد نازل کریم قرآن و آمد وحی او بر که نگامیه تا داد ادامه همچنان

 اندرزها و هادرس -ب

 :نمود برداشت را زیر پندهای و هادرس توانمی گذشت که هاییبحث از
 شودمی باعث باشد، خود محیط شریف هایخانواده جمله از اجتماعی مصلح یا دعوتگر هرگاه -3
 مصلحانی و دعوتگران با که است چنین مردم عادت زیرا بسپارند، گوش ترراحت و بهتر وی به مردم
 اما نمایند؛می مخالفت نیستند، برخوردار خوبی نسب و اصل از یا و باشندنمی خودشان سرزمین از که
 نیابند، ضعفینقطه اشخانواده و او اجتماعی جایگاه و نسب مورد در که آید شان سراغ به کسی اگر

 در که یابندنمی اساسبی دروغ چند جز چیزی سخنانش به سپردن شگو و دعوت شنیدن از فرار برای
 و او و نوشت هرقل برای اینامه وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هنگامی همین برای بگویند؛ موردش
 ابوسفیان دنبال به کند، تحقیق مورد این در گرفت تصمیم هرقل و نمود، دعوت اسالم به را قومش
 نسب: که بود این پرسید ابوسفیان از که ایمسأله اولین وی بود، آمده روم به رتتجا قصد به که فرستاد

 از نسبی لحاظ از او: گفت بود مشرک هنگام آن در که ابوسفیان است؟ چگونه شما میان در فرد این
 را خود هایجواب و شد تمام ابوسفیان از هرقل هایسؤال که هنگامی و است، ما زادگانشریف جملة
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 توضیح گونه این وسلمعلیههللاصلی محمد مورد در را هاسؤال این علت ابوسفیان برای کرد، افتدری
 زیرا است، تاناشراف جملة از که فهمیدم و است؟ چگونه تانمیان در نسبش که پرسیدم تو از: داد

 .کندمی انتخاب مردم احترام مورد هایخانواده و بزرگان میان از برگزیند، که را پیامبری هر خداوند
 نیست مانعی هیچ اما نیست، قایل وزنی اعمال با مقایسه در نسب و اصل برای اسالم که است درست

 کردعمل در سربلندی هم و باشد داشته خانوادگی اصالت هم فرد و کنیم، جمع اینها دوی هر بین که
 در چه چنان تر،نزدیک نیز پیروزی و کامیابی و است ترعالی و بهتر بسی شد چنین اگر زیرا صالح،
 :فرمایندمی وسلمعلیههللاصلی پیامبر صحیح حدیث

اَلمِ فِي ِخیَاُركُم  ال َجاهِلِیَةِ فِي فَِخیَاُرُكم » س  ِ  1.«فَقُهُوا إَِذا اإل 
 (.شود آگاه دین در که این شرط به است اسالم در تانبهترین جاهلیت در تانبهترین)
 شگرف انسانی مفاهیم مورد در را وی بچشد، بیشتر کودکی در را زندگی مشکالت دعوتگر وقتی -1

 اندگرفته قرار آزار مورد که کسانی و فقیران و یتیمان برابر در را وجودش و بخشدمی عمیق احساسی
 به و باشدداشته انصاف هاگروه این به نسبت تا کوشدمی بیشتر و نماید؛می عاطفی احساسات از مملو
 انسانی پاک عواطف از عظیمی ذخیرة نیازمند موفق دعوتگر هر که چرا نماید؛ مهربانی و ینیک آنها
 احساس این هرگز حقیقت در سازد؛ آگاه نوابی بختانتیره و ضعیفان دردهای به را وی که است
 و یتیمان و مستضعفان را چه آن بیش و کم خود زندگی در فرد که این مگر باشدداشته وجود تواندنمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (8/055)صحیح البخاري ت  -1
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 .بچشد اندچشیده نوایانبی
 صفای از باشد دوربه مدرن پیچیدة زندگی از و یابد رشد فطرت با نواترهم جوی در دعوتگر هرچه -1
 است اینجا از شد، خواهد برخوردار بیشتری تفکر و منطق سالمت روحی، و جسمی عقلی، قوت ذهن،
 است، نکرده انتخاب اسالم رسالت برای لدلی بدون و تصادف روی از را عرب خداوند یابیمدرمی که

 تفکری تر،پاک نفوسی دارای خود همسایة متمدن هایامت به نسبت ایشان که بوده این برای بلکه
 راه در جنگ مشکالت تحمل برای ترتوانمند مردمی آنها همچنین بودند؛ تر،درست اخالقی و تر،سالم

 .بودند المع کنار و گوشه در آن پیام نشر و هللا دعوت
 و هوشیار دانا، زیرک، که اندکسانی آن، رهبری و دعوت مرکزیت برای افراد ترینشایسته -4

 رهبری بنیاد برای اندمتوسط شخصیت دارای که کسانی و مغزسبک و نادان افراد باشند؛ شریف
 هر در که ستا این زندگی قوانین جملة از بلکه نیستند؛ شایسته هرگز روحی یا و اصالحی یا فکری،
 مستحق و شایسته دارند منحرف نظراتی و آشفته تفکری که کسانی نادان، هایانسان حیات از ایناحیه

 رساند، قیادت و رهبری به را ایشان از یکی احیانا  ظروف و شرایط تصادفی طور به اگر و نیستند، رهبری
 انحراف فکری،کوته به پی کارهایش روی از که این از بعد اطرافیانش و شودمی خراب وضعیت سرعت به
 .سازندمی رها را او بردند، اشفکری هایپریشانی یا و

 شرافتمندانه طریقی از که این یا و باشد متکی خود به زندگی مصارف در دعوتگر فرد باید -0
 اندشریفی هایانسان راستین دعوتگران زیرا خواری؛ و ذلت و گدایی با نه شود، تأمین وی مصارف

 و احترام نوع هر تا بچرخانند را خویش زندگی چرخ مردم هایبخشش و صدقات با پسندندنمی هرگز که
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 هرچند - گدایی و درخواست مقابل در بخشش برود؛ میان از است ایشان به نسبت مردم قلب در که عزتی
 یافتیم را کسی جایی در اگر دلیل این به گردد؛می فرد ذلت و خواری باعث هم باز -نباشد واضح و صریح

 او شویممی مطمئن گیردمی را آنها اموال مختلف هایحیله با اما دارد را مردم ارشاد و دعوت ادعای که
 هاهمسایه و اقوام که این به رسد چه نیست، قایل ارزشی خود برای هم خودش که است همتی پست فرد

 مکارم به را دیگران تواندمی کی بپذیرد را پستی خود برای که کسی و !!باشند داشته احترامی برایش
 امت در و کند، مبارزه فساد و شر با و بایستد، فاسد افراد و ستمگران مقابل در و نماید، دعوت اخالقی
 بدمد؟ استقامت و شرافت و کرامت روح
 یال دعوت یعنی بعدی مسایل در وی کامیابی بیانگر اشجوانی در دعوتگر نیک رفتار و استقامت -6
 دعوت از قبل وی زندگی در تواندنمی کسی زیرا باشد؛می منکرات با مبارزه و اخالق اصالح هللا،
 پرداختند، -اخالق اصالح خصوص به- اصالح و دعوت به که افرادی شده دیده بسیار بیابد؛ ضعفینقطه
 کار این سبب که ملیعوا ترینبزرگ از اند،نداده اهمیت شان سخنان به برتافته روی آنها از مردم ولی
 برای دلیلی بد گذشتة این که جایی تا است، مردم اذهان در ایشان ناشایست اخالق و آلوده گذشتة شده

 نمایند،می دعوت طریق از جویی استفاده به متهم را آنها و شده دعوتگران این راستی بودن مشکوک
 و اندچشیده را آن هایشهوت و دنیا لذت و اندکرده را خود عیش  که اندکسانی اینها گویندمی که این یا و

 اقدام اصالح برای دعوت به حاال همه، این از بعد نمانده آرزویی شانبرای شهوت و جاه و مال از دیگر
 .اندکرده
 و کرد خواهد زندگی سرافراز و افتخار با همیشه است، نیک و پابرجا اشجوانی در که دعوتگری اما
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 او به زدن طعنه برای را ضعفینقطه نزدیکش یا دور هایگذشته در توانندنمی هرگز اصالح دشمنان
! بله. سازند ارزشبی و بدنام مردم انظار در را وی تا بیابند را منحرفی گذشتة توانندمی هم نه و بیابند،
 با و پذیردمی گردد باز هللا سوی به اخالص به که را پشیمانی انسان توبة پروردگار که است درست
 دعوتش کامیابی امید به که دعوتگری با این اما سازد،می محو را اشگذشته گناهان فعلی حسنات
 .کندمی فرق بسیار است خویش آبروی و رفتار متوجه

 مشکالت و وضعیت و کارها شناخت و مردم با معاشرت سفرها، خالل از دعوتگر که تجاربی -7
 طریق از فقط مردم با که کسانی و دارد؛ دعوت کامیابی در زیادی بسیار اثر نماید،می کسب ایشان
 باشند، داشته تعامل شان مختلف هایجهت و افکار با عمال  که این بدون دارند ارتباط هامقاله و هاکتاب
 اوضاع از دعوتگران این که ببینند مردم که هنگامی زیرا ماند؛ خواهند ناکام اصالح و دعوت مسیر در
 نخواهند را شان دعوت و داد نخواهند گوش ایشان سخنان به هرگز خبراند،بی شان مشکالت و

 مساجد، در آنها با باید آورد وجود به اصالحی دینداران بین در بخواهد کس هر بنابراین پذیرفت،
 تحولی کشاورزان و کارگران وضعیت در خواهدمی که کسی و کند، شرکت شاناجتماعات و مجالس
 در و بخورد غذا شانهایخانه در شود، همراه هاکارگاه و هاقریه در آنها با که است زمال نماید ایجاد

 آورد اصالح مردم میان اجتماعی روابط در خواهدمی که کسی نشیند، گفتگو به آنها با شاناجتماعات
 را اسیسی اوضاع دارد قصد که کسی و شود، همراه شانمجالس و هاکلپ و بازارها در آنها با باید

 را شانهایسخنرانی بشناسد، را شانتنظیمات باشد، داشته تعامل سیاستمداران با باید سازد اصالح
 به برندمی سربه آن در که را جوی و اوضاع آن از بعد بخواند، را شانهایکتاب و هابرنامه و بشنود،
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 به آن سوی به که هدفی و بشناسد سازدمی را فکرشان اصلی شیرازة که فرهنگی نماید، برسی دقت
 که این بدون بتواند و نگردد تنفرشان باعث که کند تعامل آنها با چگونه بداند تا بفهمد، را روندمی پیش

 در. بکشاند خود اصالحی دعوت سوی به را آنها کند تحریک خود علیه بر را شاناحساسات و عواطف
 اطالع مردم وضعیت مورد در و کرده کسب را بیتجار زندگی در تا ورزد تالش باید دعوتگر این کنار

 :فرمایدمی که سازد عملی را تعالی هللا سخن این بیشتر هرچه بتواند تا نماید حاصل
َمةِ َربِّكَ َسبِیلِ إِلَى اد عُ} ِعظَةِ بِال ِحك   [310:النحل]{ ال َحَسنَةِ َوال َمو 
 (فراخوان پروردگارت راه به زیبا و نیكو اندرزهاي و جابه و استوار سخنان با را مردمان)
 که خواهیدمی آیا گویید سخن شاندرک اندازة به بامردم»: گویدمی که مأثور سخن این زیباست چه و
 1.«کنند؟ تکذیب را رسولش و هللا

 دهد اختصاص باخود کردن خلوت برای را اوقاتی هرازچندگاهی که است الزم هللا الی دعوتگر بر -3
 و زشت اخالق هایتیرگی از را خویش نفس و داده ارتباط جاللهجل هللا با را خود روان و روح آن در که

 نفس تا سازدمی فراهم را فرصتی وی برای هاخلوت چنیناین سازد، پاک اطراف محیط هایآشفتگی
 و هابرنامه و شیوه از کردندوری ها،حکمت نظرنگرفتن در ها،لغزش ها،کوتاهی در را خویش
 برایش کند؛ محاسبه سپرده فراموشی به را خدا یاد و فرورفته مناقشه و جدال در مردم با که اییجاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
َوقَاَل . بَاب َمْن َخصَّ بِالْعِلِْم قَ ْومًا دُوَن قَ ْوٍم َكرَاِهيََة أَْن ََل ي َْفَهُموا»: در صحیح بخاری کتاب العلم آماده است -1

َب اللَّهُ َوَرُسولُهُ َعِليٌّ َحدِّثُوا النَّاَس بَِما يَ ْعرِفُوَن أَُتِحبُّوَن أَ   .ْن يَُكذَّ
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 آتشی و دارد بهشتی که آخرتی آورد، یاد به را آخرت و شود مأنوس خدا یاد به که است فرصتی
 و جدته شد موجب که بود مسایلی اینها. بیفتد دردهایش و گلوگیر هایسختی و مرگ یاد به سوزنده،

 میان این در مستحب، دیگران برای و گردد، فرض وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای اللیل قیام
 دعوت جنتش و شریعت و هللا سوی به که اندکسانی نافله این بر عالقمندی به افراد ترینمستحق

 کسانی تنها که است نهفته لذتی شب هاینیمه در خدا بندگی برای برخاستن و تهجد و خلوت در. کنندمی
 هللا رحمه ادهم بن ابراهیم زبان از باشد، نموده اکرام نعمت این به را آنان خداوند که کنندمی درکش

 اگر که یابیممی را لذتی هاعبادت این در ما»: گویدمی شبش نیمه عبادت و تهجد مورد در که شنویممی
 .«کردندمی مبارزه ام با آن به یابی دست برای شدندمی آگاه آن از پادشاهان

 وسلمعلیههللاصلی رسولش به خطاب که آنجا است کافی را ما تعالی و تبارک هللا سخن راستا این در
 :فرمایدمی

 إاَِل اللَی لَ قُمِ. ال ُمَزمِّلُ أَیُّهَا یَا} فَهُ. قَلِیال   ِمن هُ ان قُص  أَوِ نِص  آنَال قُ َوَرتِّلِ َعلَی هِ ِزد  أَو . قَلِیال   ر  تِیال   َسنُل قِي إِنَا. تَر 
 َعلَی كَ ال   قَو   َوأَق َومُ َوط ئ ا أََشدُّ هِيَ اللَی لِ نَاِشئَةَ إِنَ. ثَقِیال   [6-3:المزمل]{ قِیال 

 به تا] بكاه نیمه از كمي یا شب، از نیمي. بمان بیدار[ آن از] اندكي جز شب،! پیچیده خود به جامه اي)
 همراه] خواندني بخوان را قرآن و[ رسدمي شب سوم دو به تا] بیفزا آن نیمة بر یا [.رسدمي شب سوم یك
 شبانه، عبادت. كرد خواهیم نازل تو بر را سنگیني سخن ما[. روشن و شمرده ضمن در و تأّمل، و دقّت با
 (.است پابرجاتر و تردرست[ آن] اقوال و ماندگارتر، و مؤثّرتر[ آن افعال]
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 دوم فصل
 حبشه به هجرت تا بعثت از وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی

 تاریخی رویدادهای -الف
 :است نموده ثبت را وقایع این ما برای تاریخ مرحله این در

 ساله چهل وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که هنگامی: وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر وحی نزول -3
 بخاری امام آمد؛ فرود ایشان بر وحی همراه جبرئیل سال مانه رمضان هفدهم دوشنبه روز در شدند،
 وحی نزول کیفیت عنهاهللارضی المؤمنینام عایشه به متصل سندی با صحیحش کتاب در عنههللارضی
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 :داردمی بیان چنین را وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر
 خوابی که ایبگونه بود، صالح هایخواب شد ظاهر وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر که عالیمی اولین»
 پیامبر شد، عالقمند گزینی خلوت به آن از بعد شد؛می تعبیر صبح روشنی به که این مگر دیدنمی
 مشغول خدا عبادت به آنجا در درپیپی هاییشب و کردمی خلوت حرا غاز در وسلمعلیههللاصلی
 ایتوشه دیگر باری تا گشتمی باز خدیجه زدن آنگاه شد،می تمام اشتوشه که زمانی تا گردید،می

 حرا غار در حق فرشتة که این تا داشت ادامه حالت این بازگردد؛ حرا غار به کردن خلوت برای و برگیرد
 خواننده من: فرمود وسلمعلیههللاصلی پیامبر بخوان «إقرأ»: گفت و شد نزدیک او به فرشته آمد؛ نزدش
 و ساخت رهایم سپس آمد گران من بر که ایبگونه فشرد و برگرفت در امر فرشته فرمود سپس. نیستم
 دشواری احساس که جایی تا فشرد و گرفت مرا دوم بار. نیستم خواننده من: گفتم. بخوان «إقرأ»: گفت
 و گرفت بغل در مرا سوم بار. نیستم خواننده من: گفتم بخوان، «إقرأ»: گفت و کرد رهایم سپس کردم،
 :گفت آن از بعد و کرد رهایم باز و داد فشار

مِ اق َرأ } ن َسانَ َخلَقَ. َخلَقَ الَِذي َربِّكَ بِاس  ِ َرمُ َوَربُّكَ اق َرأ . َعلَق  ِمن  اإل  َك  ن َسانَ َعلَمَ. بِال قَلَمِ َعلَمَ الَِذي. اْل  ِ  لَم  َما اإل 
لَم   [0-3:العلق]{ یَع 
 پروردگار! بخوان. است آفریده بسته خون از را انسان. است آفریده كه آن. پروردگارت نام به بخوان)
 كه آموخت را چیزهایي انسان به. آموخت قلم وسیلة به كه خدایي همان. است تربخشنده و بزرگوارتر تو
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 (.دانستنمي
 خویلد دختر خدیجه به و بازگشت خانه به بود ترسیده که حالی در وسلمعلیههللاصلی پیامبر 

 بیرون دلش از هراس و بیم که این تا پوشاندند را او .بپوشانید مرا بپوشانید، مرا: فرمود نهاعهللارضی
 که قسم خدا به: گفت خدیجه بیمناکم، خود بر اتفاق این از: گفت و کرد تعریف را واقعه خدیجه به بعد شد؛
 را ضعفا کنی،می ارقر بر را خویشاوندی پیوند که هستی کسی تو سازد،نمی خوار را تو هرگز هللا

 پیامبر خدیجه. کنیمی پشتیبانی را خیر کارهای و نوازیمهمان نمایی،می کمک را ناداران و همکاری
 بود عمویش پسر که العزی، عبد پسر اسد پسر نوفل پسر ورقه نزد خود همراه را وسلمعلیههللاصلی
 نوشت،می را عبرانی هایتابک و بود شده نصرانی جاهلیت دوران در که بود مردی وی برد؛
 نابینا چشمانش که بود سالیکهن پیرمرد زمان این در بود، نوشته عبرانی به نیز را انجیل از هاییبخش
 پیامبر به رو ورقه گوید،می چه برادرت پسر ببین کن دقت عمو پسر: گفت برایش خدیجه بود، شده
 با حادثه از را او وسلمعلیههللاصلی هللا رسول یدی؟د چه برادرزاده ای: گفت و کرد وسلمعلیههللاصلی
 آن در کاش ای شد؛ نازل موسی بر که است اسراری صاحب همان این: گفت برایش ورقه و ساخت، خبر

 پیامبر کنند؛می بیرون را تو قومت که روزی باشم زنده کاش ای بودم،می قوی جوانی هنگام
 نیاورده آوردی تو چه آن مانند کسی هرگز بله: گفت ؟!کنندمی ونبیر مرا: فرمودند وسلمعلیههللاصلی
 چندی اما. کرد خواهم پشتیبانی جدیت با را تو بودم زنده روز آن در اگر و است، شده دشمنی وی با مگر

 .«شد قطع مدتی برای وحی و یافت وفات ورقه که نگذشت
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 که بودند خوابیده حرا غار در وسلمعلیههللاصلی پیامبر: آمده اسحاق ابن از هشام ابن روایت در
 الی... بخوان: گفت و آمد ایشان نزد  بود اینوشته آن در که خالص ابریشم جنس از ایپارچه با جبرئیل
 بیدار خواب از گویا من و رفت او شد تمام وقتی خواندم، هم من: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر آخر،
 کوه میانة در ناگاه شدم خارج غار از است، شده نگاشته قلبم در اتکلم آن کردممی احساس شدم،

 به را سرم باشم،می جبرئیل من و هستی هللا رسول تو محمد ای: گفتمی که شنیدم آسمان از صدایی
 آسمان افق بر را هایشقدم که دیدم مردی صورت به را جبرئیل نگریستم، و کردم بلند آسمان سوی
 نگاه او به و ایستادم خود برجای باشم؛می جبرئیل من و هستی خدا رسول تو محمد ای: گویدمی و نهاده
 هرجا به اما گرداندم آسمان سوی دیگر به را خود روی او از عقب، به نه و رفتممی جلو به نه کردممی
 نبالمد خدیجه که را شخصی که این تا بودم ایستاده خود جای بر همچنان دیدم،می را او نگریستممی

 .آمد نزدم بود فرستاده
 عمویش پسر او از بعد بود، عنهاهللارضی خدیجه همسرش آورد ایمان پیامبر به که کسی اولین -1
 زید اششده آزاد غالم سپس و آورد، ایمان نداشت عمر سال ده از بیش که حالی در عنههللارضی علی
 بالل شد مسلمان که کسی اولین بردگان میان از عنه؛هللارضی صدیق ابوبکر بعد و عنه،هللارضی حارثه بن
 دوشنبه روز آخر در آورد، ایمان وی به که بود فردی اولین خدیجه بنابراین بود؛ حبشی رباح ابی بن

 و صبح در رکعت دو نماز روزگار آن در آورد؛ جابه را نماز اولین وی همراه وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 .بود عشاء در رکعت دو
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 شده ذکر که مدتی ترینطوالنی است، مختلف آن مدت مورد در روایات شد، قطع وحی مدتی از بعد -1
 هللا رسول بر وحی انقطاع. باشدمی صحیح دومی که است ماه شش آن مدت ترینکم و سال سه
 ایینپ به را خود خواستمی دلش و رفتمی کوه بلندی به که جایی تا آمد دشوار وسلمعلیههللاصلی

 گرفته خشم وی بر نمود، انتخاب رسالت مقام به را وی که این از بعد خداوند کردمی گمان چون بیندازد؛
 «خویش صحیح کتاب » در بخاری امام چه چنان و گردید، آغاز دیگر بار وحی نزول چندی از بعد است؛

 زدن قدم حال در روزی: رمودندف وسلمعلیههللاصلی پیامبر کرده نقل انصاری عبدهللا بن جابر قول از
 آمده سراغم به حرا در که ایفرشته همان بردم باال را نگاهم شنیدم، آسمان از صدایی ناگهان که بودم
 مرا گفتم و بازگشتم هراسیدم، وی از است، نشسته زمین و آسمان بین تختی بر که دیدم را بود

 :فرمود نازل تعالی هللا که بود اینجا بپوشانید،
زَ. فَطَهِّر  َوثِیَابَكَ. فََكبِّر  َوَربَكَ. فَأَن ِذر  قُم . ال ُمدَثِّرُ أَیُّهَا ایَ} ج   [0-3:المدثر]{ فَاه ُجر  َوالرُّ
 به را خود پروردگار تنها و! بترسان[ خدا عذاب از را مردمان] و برخیز. كشیده سر بر جامه اي) 

 (.كن دوري پلید و كثیف چیزهاي از و. دار پاكیزه را خویش جامة و. بستاي كبریایي و بزرگي
 .شد نازل درپیپی وحی آن از بعد

 و درک به نسبت نوعی به که را کسانی سال سه مدت به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول زمان این در -4
 سلیم و بادرایت زنان و مردان از تعدادی تا نمود،می دعوت اسالم سوی به داشت اطمینان شانعقل
 .گرویدند اسالم به سالنف
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 را وسلمعلیههللاصلی خویش رسول پروردگار رسید نفر سی به تقریبا مسلمانان تعداد که زمانی -0
  :فرمود چنین و سازد، علنی را دعوت تا داد فرمان

َدع } َمرُ بَِما فَاص  رِض  تُؤ   [34:الحجر]{ ال ُمش رِكِینَ َعنِ َوأَع 
 (.مكن اعتناء مشركان به و شوي،مي داده فرمان بدان كه را چه آن كن بیان آشكارا پس)
 خیلی مشرکین برای گشت، آغاز وسلمعلیههللاصلی خدا پیامبر و هامسلمان آزار مرحلة کار این با -6

 ناتوان را شانخدایان خواند،می عقلیبی را شانهایخیال و خواب پیامبر که بود وحشتناک و عجیب
 یارای را هاچشم که نمودمی دعوت اییگانه خدای سوی به که بود آورده را جدیدی دین و دانست،می

 .بود امور دقایق همة به آگاه که مهربانی و دانا ذات نبود، او دیدن
 ارقم ابی بن ارقم خانة در سری شکل به را مؤمنان وسلمعلیههللاصلی هللا رسول مرحله این در -7

 حضور به خانه این در شوند مشرف اسالم دین به خواستندمی که را کسانی همچنین کرد،می مالقات
 را قوانینی و احکام و کردمی تالوت را بود شده نازل جدیدا  که آیاتی شانبرای پیامبر آوردند،می ایشان

 .دادمی تعلیم شانبرای بود آمده زمان آن تا که
 اخطار دین این پذیرش خاطر به را نزدیکش اقوام که یافت فرمان وسلمعلیههللاصلی پیامبر سپس -3
 را قریش هایشاخه تکتک و ایستاد صفا کوه بلندای بر وسلمعلیههللاصلی پیامبر جهت همین به دهد؛
 از و داد بهشت وعدة آنها به نمود، دعوت هابت پرستش ترک و اسالم سوی به را آنها و کرد صدا نام به

 جمع همین برای را ما شوی، هالک»: گفت برایش ابولهب هناگا که داشت، برحذرشان جهنم آتش
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 .«!نمودی؟
 عمویش اما سازد، خالص وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دست از را خود که گرفت تصمیم قریش -3

 پیامبر از قریشیان رفتن از بعد ورزید، امتناع ایشان به او کردن تسلیم از و نمود حمایت وی از ابوطالب
 وی یاری عمویش که کرد گمان پیامبر بیاید، کوتاه مقداری خود دعوت در تا خواست وسلمهعلیهللاصلی
 و راستم دست در را خورشید اگر قسم خدا به»: که نمود بیان را خود مشهور جملة و است، گفته ترک را
 را آن روردگارپ که زمانی تا کرد نخواهم چنین هرگز کنم، ترک را کار این تا بگذارند چپم دست در را ماه

 .«بمیرم من یا و گرداند پیروز
 جان آزار و شکنجه زیر در تعدادی که جایی تا گرفت شدت بسیار آن از بعد مشرکین آزار و اذیت -31
 .گشتند معیوب و نابینا تعدادی و باختند
 رپیامب با گرفتند تصمیم نمودند مشاهده شانعقیدة در را مؤمنان پایداری قریش که هنگامی -33
 اگر و بدهند وی به خواهدمی ثروت هرچه که اساس این به بکنند، ایمعامله وسلمعلیههللاصلی
 .نپذیرفت و نمود ردّ را همه وسلمعلیههللاصلی پیامبر اما برسانند، ریاست به را او خواهدمی

 را صحابه بتعذی در ایشان استمرار و قریش گیریسخت وسلمعلیههللاصلی هللا رسول چون و -31
 ظلم کس هیچ به که است پادشاهی آنجا در که چرا بروید حبشه سرزمین به»: فرمود ایشان به دید
 برای مسلمانان. «بمانید آنجا در فرماید گشایشی تانبرای خداوند که زمانی تا توانیدمی شما و کند،نمی
 شدن مسلمان خبر که این از بعد اام نمودند، هجرت حبشه سوی به زن چهار و مرد ده تعداد به اول بار
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 که بود نگذشته زیادی مدت هنوز ولی گشتند؛ باز مکه سوی به شنیدند را اسالم شدن توانمند و عمر
 رسیدمی زن یازده و مرد سه و هشتاد به مجموعا  تعدادشان که مؤمنان از دیگری تعداد همراه به ایشان
 .نمودند هجرت حبشه سوی به دوم بار برای
 که: موارد این با نمودند رابطه قطع مطلب بنی و هاشم بنی وسلم،علیههللاصلی پیامبر با مشرکان -31

 را صلحی گونه هیچ هرگز و باشند، نداشته رابطه ننمایند، ازدواج نکنند، فروش و خرید ایشان با
 همراهانش و موسلعلیههللاصلی پیامبر به که کشید درازا به سال سه یا دو مقاطعه این نپذیرند؛
 .یافت خاتمه قریش عقالی تالش با باْلخره و رسید زیاری هایسختی

 اندرزها و هادرس –ب
 وی قلب در کند، هدایت اصالح و دعوت سوی به را او تا نماید اراده ایبنده برای خدا هرگاه -3

 .گرداندمی بد و شایست نا را اجتماعش فساد و هاگمراهی
 خداوند خواست این و دید،نمی هم را خوابش حتی و نبود نبوت انتظار در وسلمهعلیهللاصلی محمد -1
 در را عبادت و گزینیخلوت عالقة رسالت، مشکالت تحمل در روحی آمادگی و وی پاکی برای که بود
 نزول از که نداشت دلیلی بودمی نبوت انتظار به ایشان و بود این از غیر اگر که چرا کرد؛ ایجاد وی نفس
 رخ برایش غار در که اتفاقی مورد در خدیجه از خانه به رجعت از بعد و نماید، وحشت اول بار در وحی
: گفتمی برایش که دید را جبرئیل که زمانی تا نیافت اطمینان قضیه این به حتی کند؛ وجوپرس بود داده
 تأکید خدیجه و او برای وفلن بن ورقه که این تا و باشم،می جبرئیل من و هستی هللا رسول تو محمد ای
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 .بود شده نازل السالمعلیه موسی بر زمانی که است وحیی همان دیده غار در چه آن که نمود
 دور بسیار شودمی تبلیغ آن در که اجتماعی عقلی درک و اعتقادات از اصالحی دعوت هرگاه -1
 پشتیبانی در را ایعده که یزمان تا نسازد علنی را خویش دعوت دعوتگر مدتی برای است بهتر باشد،
 متوجه آزاری اگر و بدهند، قربانی را چیزهمه خود عقیدة و فکر راه در باشند حاضر که بیابد خود

 .نمایند تضمین را آن استمرار و دهند ادامه او از پیروی به را دعوت واجب مؤمنان گردید دعوتگر
 کردند،نمی را فکرش اصال  که نمود گیرغافل ایهبرنام با را هاعرب وسلمعلیه هللاصلی هللا رسول -4
 شانتالش تمام که جایی تا ایستادند، آن مقابل در و نموده رد را وی دعوت توان تمام با دلیل همین به

 بعضی گفتة ردّ در تاریخی دلیل یک خود این که بود، وی اصحاب و وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر غلبه
 هاعرب اهداف و آرزوها خویش رسالت در وسلمعلیههللاصلی محمد کنندمی نگما که است گرایانملی
 که ثابتی تاریخی وقایع با مقایسه در ولی ساخت، برآورده پرواندندمی خود خیال در روز آن تا که را

 جز ایشان امثال و سخنان این گویندگان و رسد،می نظر به دارخنده بسیار فرضیه این نمودید مالحظه
 هدفی  عرب تفکر و ذات از ناشی امری عنوان به اسالم دادن نشان و گراییقوم دعوای در بالغهم

 اسالم رسالت از عظیمی بخش گرفتن نادیده و هللا رسول پیامبری واضح انکار معنای به این که ندارند،
 .است
 ایشان بر بدجنس انگمراه که هاییشکنجه و آزار آن تمام از بعد شانعقیدة بر مؤمنان پایداری -0

 ایشان نفسی و روحی تعالی و معتقدات، در اخالص ایمان، راستی بر دلیلی خود نمودند، تحمیل
 که امیدهایی و شانعقلی و روحی اطمینان و نفسی آرامش میزان شودمی دیده که ایبگونه باشد،می
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 که بود هاییشکنجه و هاتمحرومی و هاتعذیب از بیشتر بسی داشتند جاللهجل هللا رضای کسب از
 بر  تسلط معنی به همیشه مخلص دعوتگر و صادق مؤمنان نزد در تسلط. کردمی درک شاناجسام
 به و سازند برآورده را شانروحی تقاضاهای کوشندمی ایشان دلیل همین به ها،جسم بر نه است هاروح

 که است اشخاصی چنین با و دهند،نمی تاهمی هالذت اشباع و هاطلبیراحت از شانجسمی هایخواسته
 .گردندمی آزاد هاجهالت و هاتاریکی از مردم و شوندمی پیروز هادعوت

 پذیرش برای قریش پیشنهادهای رد در ابوطالب عمویش به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سخن -6 
 به است، مردم هدایت بر اشعالقه و رسالت ادعای در وی گوییراست بر واضحی دلیل ملک و مال

 تمام گرایانباطل هرچند باشد مصمم خویش دعوت استمرار در که است الزم دعوتگر بر ترتیب همین
 که چرا نخورد، فریب منصب و مقام پیشنهادهای به باشند؛ کرده جمع وی با مبارزه برای را خود قوای
 بسی او جنت و هللا رضایت و است قلب و روح آرامش سبب مؤمنان نزد حق راه در مشکالت تحمل
 .باشدمی دنیوی مال و مقام و جاه هر از ترگرامی و مندترارزش

 داشته نشستی همکارانش و دوستان با بار یک ایهفته یا و روز هرچند که است الزم دعوتگر بر -7
 تعلیم شانایبر را آن آداب و هاشیوه ها،راه و دهد افزایش شاننفوس در را دعوت به ایمان تا باشد
 به هاگردهمایی این که بکوشد باید بود، هراس در جماعتش یا برخود علنی هاینشست از اگر و دهد؛
 .بیفزایند آزارشان و اذیت بر یا و بشورند آنها بر محیط گرایانباطل مبادا تا گیرد صورت پنهانی شکل

 وظیفة او که زمانی و کند، رضهع نزدیکانش به همه از پیش را خود اصالحی دعوت باید دعوتگر -3
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 ایشان فساد یا و گمراهی خاطر به مردم همچنین و هللا مقابل در رساند انجام به راستا این در را خود
 .نیست مسؤول دیگر
 مکان شانبرای باید یافت خطر در عقیدتی یا و جانی لحاظ از را خویش جماعت دعوتگر هرگاه -3
 دادنقربانی وجوب مخالف هرگز سخن این و باشند، امان در گرایانلباط دشمنی از که بیابد را امنی

 سادگی به باطل لشکریان باشد کم تعدادشان دعوتگران که هنگامی زیرا باشد،نمی حق دعوتگر
 به امن مکانی در اگر که حالی در کنند، خالص شاندعوت دست از را خود و یابند غلبه آنان بر توانندمی
 .اندنموده تضمین را خویش دعوت انتشار و استمرار برند سر

 بر داللت حبشه به هجرت جهت یارانش به دوم و اول بار برای وسلمعلیههللاصلی پیامبر فرمان -31
 از ترمحکم و ترقوی بسی باشد مختلف شاندیانت که هرچند آسمانی ادیان بین دینی رابطة که دارد این

 خود صحیح اصول و مصدر در آسمانی ادیان که چرا است، دینانیب و پرستانبت همراه ایشان رابطة
 دارند، نظر اتفاق هم با آخرت روز و پیامبران و هللا به ایمان بزرگ، اجتماعی اهداف همچون اموری بر
  وطن و خون و قومیت رابطة از حتی الفتی و ارتباط هر از ترمحکم آنها بین الفت شده سبب امر همین و
 .باشد هللا قوانین به کفر و پرستیبت و دینیبی با

 از حق دعوت بر غلبه برای هرگاه و شوند،نمی تسلیم حق اهل مقابل در راحتی به باطل اهل هرگز -33
 ادامه همچنان کار این و یابندمی و جویندمی دیگری مسیرهای و سایل و بخورند شکست مسیر یک
 .بکشد را آخرش هاینفس باطل و شود وزپیر خود نهایی شکل به حق که زمانی تا دارد
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  سوم فصل
 مدینه به هجرت تا حبشه به هجرت از بعد وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر زندگی

 تاریخی رویدادهای -الف
 :از عبارتند مرحله این بارز وقایع

 حیات زمان در که بود کسی او کرد، وفات وسلمعلیههللاصلی هللا رسول عموی بعثت دهم سال در -3
 قریش او زندگی زمان در و نمود حمایت وسلمعلیههللاصلی محمد اشبرادرزاده از وجود تمام با خود

 همین به نماید؛ وسلمعلیههللاصلی پیامبر متوجه را اذیتی و آزار هیبتش و احترام خاطر به نتوانست
 ابوطالب که هنگامی داشت، همراه به وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای را عمیقی ناراحتی او وفات دلیل
 اما آورد، زبان بر را اسالم کلمة وی که بود عالقمند بسیار وسلمعلیههللاصلی پیامبر بود مرگ بستر بر
 .نیاورد ایمان بدانند ننگ را کارش این و زنند طعنه را وی قومش که این ترس از او

 اندوه و هاناراحتی بار که بود زنی او د،نمو وفات نیز عنهاهللارضی خدیجه سال همان در -1
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر او وفات با کاست،می وسلمعلیههللاصلی پیامبر قلب از را قریش هایدشمنی
 یعنی «الحزن عام» نمودند وفات خدیجه همسرش و ابوطالب عمویش که را سال آن و شد ناراحت بسیار
 .نهاد نام اندوه سال
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 شدت وی بر را خود آزار و اذیت قریش وسلمعلیههللاصلی پیامبر همسر و عمو فاتو از بعد -1
 کسانی «ثقیف» در شاید تا رفت طایف شهر سوی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر اساس همین به بخشید،

 و ندنمود ردّ را اسالم دعوت زشتی به آنها اما کنند؛ کمک را آن و نمایند توجه دعوتش به که بیابد را
 شد، جاری خون مبارکش پاهای از که جایی تا بزنند سنگ با را او تا کردند تحریک را شانکودکان
 و خشوع با آنگاه برد پناه طایف هایباغ از باغی کنارة به و شد خارج آنجا از وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 ساختند خوار مرا مردم که این از و ،ضعفم و ناتوانی از! بارالها»: کرد دعا نموده هللا درگاه به رو خضوع

 منی، پروردگار تو درماندگانی، پروردگار تو مهربانان، ترینمهربان ای کنم،می شکایت وت درگاه به
 این وجود با سپاری؟می دشمنانم به مرا آیا عبوس؟ بدُخلق بیگانگان به آیا کنی؟می واگذار کی به مرا
 در تو رحمت و فضل دانممی زیرا ندارد، اهمیتی برایم االتح این باشی نگرفته خشم من بر تو اگر

 من متوجه غضبت یا و بگیری خشم من بر که این از! پرودگارا است، بیشتر بسی بالها از من محافظت
 برم،می پناه است آخرت و دنیا کار کنندةاصالح و هاتاریکی کنندةروشن که وجهت نور به شود،

 وجود قدرتی هیچ و تغییردهنده هیچ راستی به شوی، راضی من از تا کنممی تحمل قدر آن را هادشواری
 .«تو سوی از جز به ندارد
 کس هیچ بله بپذیرد، ثقیف را دعوتش که این بدون بازگشت طایف از وسلمعلیههللاصلی هللا رسول -4
 وقتی بادارانش ود،ب مسیحی ایبرده او ربیعه، پسران شیبه و عتبه غالم «عداس» مگر نیاورد ایمان
 دلیل همین به گرفتند قرار تأثیر تحت دیدند وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر را ثقیف تهاجم و ناشایست رفتار
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 به را انگورها عداس که هنگامی فرستادند، وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نزد انگور از ظرفی با را وی
 نمودند، خوردن به شروع( هللا بسم) گفتن با و گرفتند او از ایشان نمود تقدیم وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 قضیه این بود، نشنیده سخنی چنین هرگز مردم این از که چرا کرد، جلب خود به را عداس نظر سخن این

 .شد مسلمان عداس آخر در و گشود وسلمعلیههللاصلی اکرم نبی و عداس بین را گفتگو دروازة
 تأکید با چه آن پیوست، وقوع به آن تاریخ مورد در روایت اختالف اب معراج و اسراء معجزة -0
 افتاده اتفاق آن از بعد یا و هجرت از قبل یعنی بعثت دهم سال در واقعه این که است این گفت توانمی

 شب یک در که است این دارند اتفاق آن بر علما جمهور که صحیح سخن آن کیفیت مورد در و است،
 مسجد به الحرام مسجد از شب در داد؛ انجام را سفر این خویش روح و جسم با بیداری رد پیامبر و بوده

 به شب همان در آن از بعد و شد، داده عروج باال هایآسمان سوی به آنجا از سپس و شد برده االقصی
 خبربا معجزه این از را قریش وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هنگامی نمود، بازگشت مکه در اشخانه

 با مسلمانان و عنههللارضی صدیق ابوبکر اما کردند، مسخره و گرفتند استهزاء به را قضیه ساخت
 .کردند تصدیق را وی ایمان

 .گردید فرض عاقل بالغ هر بر گانهپنچ نمازهای شب همین در -6
 حج موسم در مختلف قبایل میان در اشهرساله عادت بنابر وسلمعلیههللاصلی پیامبر که زمانی -7
 جایی عقبه نزدیکی در خواند،می فرا هابت عبادت ترک و اسالم قبول به را آنها و نمودمی گذار و گشت
 به را ایشان وی شد، روروبه خزرج و اوس از گروهی با دهندمی انجام را جمرات رمی حاجیان که

 داستان مدینه به گشت باز از دبع و بود نفر هفت تعدادشان شدند، مسلمان هم آنها و کرد دعوت اسالم



 
49 

 .کردند تعریف خود قوم برای را شاناسالم پذیرش و وسلمعلیههللاصلی اکرم نبی با خود مالقات
 با آمدند، مکه به انصار از نفر دوازده تعداد به حج موسم در بعثت دوازدهم سال یعنی بعدی سال در -3

 پیامبر گشتندمی باز مدینه به که هنگامی کردند، بیعت او با و نموده مالقات وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 تعلیم را اسالم و بخواند قرآن مسلمانان برای تا فرستاد آنها با را عمیر بن مصعب وسلمعلیههللاصلی
 .شد منتشر سرعت به مدینه در اسالم زودی به دهد،
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر با نهمخفیا شکل به حج موسم در انصار از بیشتری تعداد بعدی سال در -3
 کمک بر وسلمعلیههللاصلی پیامبر با ایشان رسید،می زن دو و مرد هفتاد به تعدادشان که نمودند، دیدار

 از بعد و بستند؛ پیمان کنند،می حمایت شانهایخانواده از که ایبگونه وی از پشتیبانی و دین تأیید و
 و ناظر تا کرد انتخاب سرپرست حیث به را نفر دوازده شانمیان از وسلمیهعلهللاصلی هللا رسول که این

 .بازگشتند مدینه سوی به باشند خویش قوم مواظب

 اندرزها و هادرس -ب

 کند،می حمایت نیست دعوت در چند هر خویشاوندانش از یکی را دعوتگر که آیدمی پیش گاهی -3
 از بسیاری و شود تمام مفید دعوتگران برای واندتمی کار این است ضعیف دعوت که زمانی در

 است مسایلی جمله از قومیت مسألة شود؛ مانع دادن آزار و کردندشمنی از را پیشهشرارت هایانسان
 منکراتی با وی که این شرط به البته ببرد استفاده آن از دعوتش و خود حمایت برای تواندمی داعی که
 .نکند یهمراه شوندمی مرتکب قومش که
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 شوهر دوش از را هاسختی از بسیاری تواندمی دارد ایمان دعوت به که مؤمن و صالح همسر -1
 بکاهد، هایشرنج شدت از وسیله این به و گردد، شریک او با هایشغم و درد در و بردارد دعوتگرش

 تواندمی زنی چنین وجود اساس این به سازد، دارریشه را پایداری و استقامت وی روان و روح ودر
 کنار در عنهاهللارضی خدیجه بیبی زندگی باشد، داشته دعوت کامیابی و کمک در سزاییبه تأثیری
 چه آن تمام با که است خیر دعوت به مؤمن زن از درخشان الگویی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 وی نفس در پایداری و ثبات ایجاد و دعوتگرش همسر کامیابی در را خویش بزرگ نقش توانستمی

 در همسری چنین دادن دست از ایستاد؛  وسلمعلیههللاصلی پیامبر کنار در و نمود ایفا دعوت برای
 .ندارد اندوه و غم جز راهی دعوتگرش همسر که شودمی محسوب بزرگ خسارة اصالح نبرد کشاکش

 به نداشتن ایمان وجود با هک خویشاوندی و مخلص، و مؤمن همسر دادندست از بر ناراحتی و غم -1
 نشانة و است، دعوت برای مخلص طبیعت مقتضای که است غمی کرد،می حمایت آن از هم باز دعوت

 ُمرد ابوطالب که هنگامی همین برای و باشد،می اشنمونه همسر هایپشتیبانی و هاقربانی به وفاداری
 منع کار این از مرا خداوند تا بیامرزد، را تو و کند رحم تو بر خداوند»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 برای و نمودند اقتدا پیامبرشان به هم دیگر مسلمانان «نمود خواهم استغفار طلب برایت همچنان نکند
 :شد نازل تعالی و تبارک هللا سخن این تا کردندمی بخشش طلب شانمشرک هایمرده

تَغ فُِروا أَن  نُواآمَ َوالَِذینَ لِلنَبِيِّ َكانَ َما}  بَى أُولِي َكانُوا َولَو  لِل ُمش رِكِینَ یَس   أَنَهُم  لَهُم  تَبَیَنَ َما بَع دِ ِمن  قُر 
َحابُ  [331:التوبة]{ ال َجِحیمِ أَص 
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 باشند، خویشاوند كه هرچند كنند، آمرزش طلب مشركان براي كه نسزد را مؤمنان و پیغمبر)
 (.دوزخند اهل مشركان[ و اند،رفته دنیا از شرك و كفر با] كه شود روشن آنان براي كه هنگامي
 دیگر مسلمانان و برداشت دست ابوطالب برای بخشش طلب از وسلمعلیههللاصلی پیامبر این از بعد
 .کردند چنین نیز

 دیا را عنهاهللارضی خدیجه هایبرتری خویش زندگی طول در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول همچنین
 عنهاهللارضی عایشه که جایی تا نمود،می رفتار نیکی به دوستانش با و داشت لطف او به کرد،می

 هللاصلی پیامبر زبان از زیاد بسیار زیرا بود، شده فوت او که این وجود با بردمی رشک وی به نسبت
 هیچ به نسبت هرگز» :گفت که است کرده نقل وی از بخاری شنید،می را او تمجید و تعریف وسلمعلیه
 با داشتم را احساس این خدیجه به نسبت که گونه آن نبردم رشک وسلمعلیههللاصلی پیامبر زنان از کدام
 خانه در اگر و کرد،می یاد او از بسیار وسلمعلیههللاصلی پیامبر زیرا بودم، ندیده را او که این وجود

 آن: گفتم برایش باری که جایی تا فرستاد،می خدیجه ندوستا برای را آن از بخشی شدمی ذبح گوسفندی
 از و بود چنان و چنین او: فرمودند نیست، خدیجه جز به دیگر زنی دنیا در گویا که کنیدمی یاد او از قدر

 .«شدمی فرزندانم مادر طرفی
 بر دلیل تند،نپذیرف را وی مکه مردم که این از بعد طایف سوی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر رفتن -4

 و باشد،می مردم سوی از دعوت نپذیرفتن از نشدن امید نا و دعوتش، استمرار در ایشان قطعی تصمیم
 این در همچنان شد؛ زیاد بسیار اولی فضای در موانع که این از بعد دعوت برای جدید میدانی جستجوی
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 از یکی به اشاره کردند تحریک وسلمعلیههللاصلی هللا رسول علیه را خود نابخردان و کودکان ثقیف که
 و. است خیر دعوتگران آزار جهت در عقل کم هایانسان از استفاده که دارد، شر همیشگی هایویژگی

 بود، خدا پیامبر او که حالی در وسلمعلیههللاصلی اکرم نبی مبارک پاهای از خون شدن جاری در اما
 هرنوع آمادگی و کنند تحمل را آزارها خدا راه در باید که باشدمی حق دعوتگران برای الگو ترینبزرگ
 نشان که است جاودان دعایی نیز باغ کنار در وسلمعلیههللاصلی پیامبر دعای باشند؛ داشته را قربانی

 برسد، نهایت به هاسختی هرچند بود صادق آن دادنادامه بر تصمیم و خویش دعوت در ایشان دهدمی
 رضایت نه و رهبران، و بزرگان خوشی نه است متعال هللا رضایت دهدمی اهمیت که را چیزی تنها او و

 چیزی هیچ دیگر نداری خشم برمن تو بدانم اگر»: فرمایدمی که آنجایی هاگروه و اشخاص و مردم عامة
 و هللا به بردنپناه با وسلمعلیههللاصلی پیامبر که بینیممی دعا این در همچنین ؛«نیست مهم برایم
 است این آموزیممی که دیگری مسألة و نماید؛می طلب وی از را قدرت و توانمندی او، از خواستنکمک
 هللا غضب و خشم بترسد آن از باید که ایمسأله تنها گرفت شدت هااذیت و آزارها داعی بر هرگاه که

 .دیگری خشم هیچ نه بس، و است
 :کنیممی اشاره مورد سه به بین این از که است هفتهن بسیاری اسرار معراج و إسرا معجزة در -0

 مکه که گونه همان یعنی اسالمی؛ عالم به فلسطین یعنی اطرافش و مسجداالقصی قضیة ارتباط: اول
 شود،می شمرده اهدافش وحدت و اسالمی عالم تجمع مرکز وسلمعلیههللاصلی هللا رسول بعثت از بعد
 واجب عالم کنار و گوشه در مسلمانان تکتک بر و است، اسالم از فاعد منزلة به نیز فلسطین از دفاع
 معنی به آن آزادسازی و دفاع در تفاوتیبی و کاریکم نوع هر و دهند، اهمیت مسأله این به تا است
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 را مؤمنی هر آن خاطر به هللا که شودمی شمرده جنایتی و است اسالم با رابطه در کردن کوتاهی
 .دکر خواهد مجازات
 و هاخواسته از را خود  که گرداندمی الزم او بر و است، مسلمان تعالی رمز معراج مسألة: دوم
 و نمونه زندگی فضای در دایمی پرواز و هدف برتری مقام، علو ویژگی با و برکشد، دنیوی تمایالت
 .گردد متمایز بشر افراد دیگر از کامل،

 و زمین، جاذبة محدودة از شدن خارج و فضا به سفر توان به است ایاشاره مسأله این در: سوم
 سفر و است، عالم همة تاریخ در فضانورد اولین معراج و إسراء حادثة در وسلمعلیههللاصلی ما پیامبر

 در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول برای که است ممکنی کار زمین به بازگشتن سالمت به و فضا در
 و علم طریق از دیگر مردم برای که دارد وجود این امکان و ،گرفت صورت معجزه براساس عصرش

 .شود حاصل فکر
 است؛ شده مشروع آن برای نماز که دارد حکمتی به اشاره معراج و إسراء شب در نماز فرضیت -6 
 سوی به روحش و جسم با پیامبرتان معراج اگر: فرمایدمی خود مؤمن بندگان برای تعالی هللا گویا

 به تانهایقلب و ارواح با که دارد وجود امكان این بار پنج روز هر در شما برای بود، معجزه آسمان
 آن با و کشد،برمی تانهایشهوت و نفسانی هواهای از را شما که ایروحی عروج روید، باال من سوی
 دهد،می سوق جهان رهبری به را شما که عروجی نشینید،می تماشا به را وحدانیتم و قدرت و عظمت

 و پاکی راه از و تعالی، و خیر راه از بلکه غلبه، و قهر و مردم کشیدن بردگی به راه از نه هم آن
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 .نماز راه از و بزرگواری،
 کافی دعوتگر برای که دارد این به اشاره مسافران، نزد حج ایام در وسلمعلیههللاصلی پیامبر رفتن -7

 به کار این برای باید بلکه کند، دعوت خیر سوی به را ردمم اشخانه در یا و هادرس ضمن در که نیست
 دعوت دین به را آنها و برود است ایشان تجمع امکان یا و شوندمی جمع آن در مردم که جاهایی تمام

 ناامید نباید دعوتگر نپذیرند، را سخنانش و گردانندروی وی از مردم بار بار اگر این کنار در نماید؛
 که ایبگونه هم آن کرد، خواهد محیا را دعوتش به مؤمن یاران برایش حتما  دگارپرور که چرا شود،
 تأثیر هامناسبت بعضی در اندک عدة این بسا چه است؛ نداشته را حسابش و نکرده را فکرش هرگز
 گردند، همکارانش و شر بر آن نهایی پیروزی سبب و باشند داشته خیر و حق دعوت انتشار در زیادی
 مالقات اول بار در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با که انصار اول نفر هفت ایمان دیدیم که طور همان
 سزاییبه تأثیر آن حاکمیت و اسالم انتشار در حرکت این انداخت؛ جریان به مدینه در را اسالم نمودند
 در و کنند رتهج مدینه سوی به تا ساخت فراهم را محیطی مکه کشیدةستم مؤمنان برای زیرا داشت،

 دولتش آن در بتواند که آمد فراهم امنی پناهگاه وسلمعلیههللاصلی هللا رسول برای و گزینند، اقامت آن
 در مشرکین و شرک با مقابله رهسپار آنجا از یارانش و دارد، گسترده را دعوتش و نماید پا بر را

 به را شرک ابدی شکست و ایمان جاودانة پیروزی نهایت در که هاییجنگ گردند، جنگ هایمیدان
 و مسلمین و اسالم بر ایشان که راستی به باد، راضی خزرج و اوس انصار از خداوند داشت؛ همراه
 ایشان از آوردن ایمان در که مهاجرشان برادان از خداوند همچنین بودند؛ پایانیبی رحمت چه عالم تمام
 شانهایوطن و اموال ارزشمندترین جاللهجل هللا هرا در که کسانی باشد، راضی نیز بودند جسته پیشی
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 .گرداند یکجا جاودان جنت در ایشان با را ما خواهیممی خدا از و دادند، قربانی را

 چهارم فصل
 مدینه در وسلمعلیههللاصلی پیامبر استقرار تا هجرت از

 تاریخی رویدادهای -الف
 در افزودند؛ مکه مسلمانان آزار بر شدند خبر با ثربی در ایعده شدن مسلمان از قریش که زمانی -3
 پنهانی طور به مسلمانان کرد؛ صادر را مدینه سوی به هجرت فرمان وسلمعلیههللاصلی پیامبر که بود اینجا
 و ساخت آگاه خویش هجرت از را قریش مشرکان که عنههللارضی عمر جز به نمودند، هجرت به آغاز
 هیچ ولی شود، روروبه من با دشت آن در فردا بنشیند عذایش به مادرش خواهدمی هرکس: گفت شانبرای
 .شود بیرون مقابلش به نکرد جرأت کس
 در ایجلسه کنندمی زندگی امنیت و عزت با مدینه در مسلمانان دانستند قریش که هنگامی -1

 نتبجه این به نهایت در ببرند، بین از را وسلمعلیههللاصلی پیامبر که بیابند راهی تا گرفتند دارالندوه
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول هم با جوانان این تا نمایند انتخاب را چابک جوانی قبیله هر از که رسیدند

 جنگند به آنها همة با نتوانند مناف بنی و شود تقسیم قبایل بین در خون این نتیجه در و برسانند قتل به را
 هللا رسول قتل برای که جوانانی پالن این اساس بر شوند؛ راضی بهاخون گرفتن به ناچار و

 ایشان خانة دروازة بر وسلمعلیههللاصلی پیامبر هجرت شب در بودند شده انتخاب وسلمعلیههللاصلی
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 .برسانند قتل به را وی تا بودند شانآمدن بیرون منتظر و شدند جمع
 در که خواست عنههللارضی علی از و نخوابید خود سترب بر شب آن وسلمعلیههللاصلی پیامبر -1

 آنها به بوده نزدش قریش کفار از که هاییامانت بعد روز صبح که داد فرمان او به و بخوابد، بسترش
 اشخانه از ببیند را او قتل مأموران از کسی که این بدون  وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سپس بازگرداند،

 هللا رسول و خود برای را شتر دو قبال  او رفت، عنههللارضی ابوبکر خانة به و شده بیرون
 هللا عبد عنههللارضی ابوبکر و نمودند شدن خارج عزم دو هر سپس بود؛ کرده آماده وسلمعلیههللاصلی
 شانای و نروند معروف راه از تا کرد، انتخاب مدینه جهت به رهنما عنوان به بود مشرک که را اریقط بن
 .بیابند را آنها نتوانند قریش کفار تا دهد نشان دیگر راهی را

 به االول ربیع اول شنبهپنج روز در عنههللارضی ابوبکر همراهش و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول -4
 قضیة از داشتند، سال سه و پنجاه  وسلمعلیههللاصلی پیامبر هنگام آن در که کردند هجرت مدینه سمت
 اسماء و عایشه نبود، خبر با کسی عنههللارضی ابوبکر خانوادة و عنههللارضی علی جز ایشان هجرت
 ظرف سر آن با و کرد نیم دو را کمربندش اسماء کردند،می همکاری سفر توشة تهیة در عنهماهللارضی
 دو آن شد، مشهور کمربند دو صاحب یعنی «النطاقین ذات» به دلیل همین به و بست محکم را طعام
 آنجا در شب سه مدت رسیدند، «ثور» غار به که این تا کردند حرکت یمن سمت به خود راهنمای همراه
 سحرگاهان خوابید،می شانهمراه بود تیزهوش و دانا جوانی که ابوبکر بن عبدهللا مدت این در و ماندند

 خوابیده شانمیان در را شب یاگو آمدمی بیرون قریش سوی به گاهانصبح و شد،می بیرون نزدشان از
 آن با هنگامشب و ساختمی خبر با بودند گرفته شبانه که زشتی هاییتصمیم تمام از را خود بعد و است،
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 .گشتمی باز غار اصحاب نزد اخبار
 هایراه تمام در کرد، پا بر قیامتی قریش میان در شدن، کشته از وسلمعلیههللاصلی پیامبر نجات -0
 و ایستادند «ثور» غار نزدیک کردند، یمن سوی به رو نیافتند، را او ولی کشتند دنبالش به مکه

 عنکبوت که بینیدنمی آیا: دادند جواب دیگران باشند، غار در دوستش و او شاید گفتند شانبعضی
 است این بر دلیل اینها همة اند،کرده النه آنجا چطور پرندگان آن و است، تنیده تار غار دهانة به چگونه

 را شانپاهای عنههللارضی ابوبکر که بود حالی در این نشده، داخل کسی غار این به است هامدت که
 و لرزیدمی برخود وسلمعلیههللاصلی خدا رسول جان ترسِ از اند،ایستاده غار دروازة نزدیک که دیدمی
 خواهد را ما کند نگاه را خود پای پیش نایشا از یکی اگر هللا رسول ای قسم خدا به: گفتمی ایشان به

 دو مورد در گمانت ابوبکر ای»: که ساختندمی آرام سخن این با را او وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دید،
 «چیست؟ است، خدا شانسوم که نفری

 و وسلمعلیههللاصلی پیامبر کسی هر که کردند ارسال ایفرستاده قبایل تمام سوی به قریش -6
 مندانهسخاوت وعدة این کنند،می پرداخت برایش را زیادی مبلغ دهد تحویل مرده یا زنده را دوستش

 بگردد شاندنبال به قدر آن گرفت تصمیم خود با جعشم بن سراقه جمله آن از و فریفت را کارطمع افراد
 .شود جایزه صاحب تنهایی به خودش تا

 همراه به ایشان شد متوقف دوستش و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول جستجوی که این از بعد -7
 راه که این از بعد گرفتند، پیش در را راه احمر دریای ساحل طرف از و شدند خارج غار از شانراهنمای
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 هاریگ در اسبش پاهای شدمی نزدیک آنها به چون یافت، را ایشان سراقه بودند رفته را ایطوالنی
 هللا رسول سوی به را اسب که کوشید بار سه کند، حرکت توانستینم که جایی تا رفتمی فرو
 گرفته قرار بزرگ پیامبری مقابل در دانست که بود اینجا شد،نمی اما دهد حرکت وسلمعلیههللاصلی
 را چیزی برایش موفقیت و پیروزی صورت در خواست وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از سراقه است؛
 بعد پوشد،می را آنها که دادند وعده کسرا بندهایدست به را او نیز وسلمعلیههللاصلی پیامبر دهد، وعده
 .است ندیده را کس هیچ که کرد وانمود چنین و گشت، باز مکه به سراقه

 صحابه انتظار رسیدند، مدینه به االول ربیع دوازدهم روز در دوستش و وسلمعلیههللاصلی پیامبر -3
 ظهر تا و نگریستند،می دشت سوی به و آمدندمی مدینه حومة به صبح روز هر آنها و بود شده طوالنی
 آواز به شروع کودکان و گرفت فرا را همه عجیبی خوشی دیدند را او وقتی روز آن ماندند؛می همانجا
 :گفتندمی و کردند خواندن

 الوداع ثنـیات مـن  علینا البــدر طلع
 داع لـله دعـا مــا  علینا الشکر وجب

 المطاع مرباْل جئت  فیـنا المبعوث یهاأ
 عبادت که زمانی تا نعمت این شکر و. کرد طلوع ما بر الوداع ثنیات سمت از چهارده شب ماه)
 برگزیده ما سوی به خد جانب از که کسی ای. است واجب ما بر باشد داشته وجود زمین روی بر ایکننده
 (.است حتمی ما بر آن از اطاعت که ایآمده ما نزد فرمانی با! ایشده
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 دو در که رسید «قبا» نام به ایمنطقه به مدینه سوی به راهش در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول -3
 آن در روز چهار و نمود، تأسیس را اسالم در مسجد اولین آنجا در داشت، موقعیت مدینه جنوب مایلی
 نماز زمان عوف بن سالم بنی منطقة در کرد، حرکت همدین سوی به جمعه روز صبح در و گزید، اقامت
 داد، انجام را اسالم در خطبه اولین و جمعه، نماز اولین و نهاد بنا مسجدی نیز آنجا در و رسید فرا جمعه
 مکانی که بود این داد انجام که کاری اولین رسید آنجا به که هنگامی شد، رهسپار مدینه سوی به سپس

 از یتیم کودک دو از زمین این برگزید، خود برای مسجدی ساختن برای زد نوزا آن در شترش که را
 خدا رسول ای: گفتند دو آن ولی نمود، پرداخت را زمین آن قیمت وسلمعلیههللاصلی پیامبر بود، انصار

 ده قیمت به را آن و نپذیرفت وسلمعلیههللاصلی پیامبر اما ببخشیم، برایت را زمین این خواهدمی ماندل
 فرا مسجد بنای در را مسلمانان  آن از بعد کرد، پرداخت را آن ابوبکر مال از و خرید ایشان از طال دینار
 تا دادمی انتقال را هاخشت شانهمراه وسلمعلیههللاصلی پیامبر شتافتند، کار این سوی به همه و خواند
 خرما درخت هایشاخه از سقفش و خشت از دیوارهایش که مسجدی شد، تمام مسجد ساخت که این
 .بود ایستاده خرما درخت هایتنه بر که بود

 از برادری انصار از یک هر برای و نمود برقرار برادری پیمان انصار و مهاجرین بین آن از بعد -31
 او بر را وندارش دار و رفت خود خانة سوی به مهاجرش برادر با انصاری هر کرد، تعین مهاجران
 .کند تقسیم او با خواست هکرد عرضه

 و انصار بین در را قوانین بعضی که نمود ثبت را اینوشته وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سپس -33
 دین از محافظت قول ایشان به که یهود با بود صلحی معاهدة حال عین در و کرد،می مشخص مهاجرین
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 نموده ذکر خود سیرت کتاب در تفصیالتش متما با هشام ابن را نوشته این بود؛ شده داده شانمال و
 بود، شده برپا آن اساس بر اسالمی دولت اولین که است اصولی تمامی برگیرندة در که اینوشته است،

 هایمصلحت بر همکاری و ادیان مقابل در باگذشت رفتار اجتماعی، عدالت تا گرفته انسانی حقوق از
 را اصولش و بفهمد را آن خوبی به و کرده مراجعه آنها به است الزم علمی طالب هر برای که اجتماع،

 .نماید حفظ
 :کنیممی ذکر را داشت بر در جاودان تاریخی عهدنامة این که ایعمومی موارد  اینجا در

 .آنها بین در تفرقه گونههیچ بدون اسالمی امت وحدت -3
 .هاکرامت و حقوق تمام در امت فرزندان بین در مساوات -1
 . نباشد تجاوز و گناه ظلم، بردارندة در که اموری تمام در اسالمی امت همکاری -1
 مسلمانان بدون مسلمانی هیچ که ایگونه به شاندشمنان با روابط تعین در امت همة هماهنگی -4
 .کندنمی صلح کسی با دیگر
 .اصول ترینمحکم و نظم بهترین براساس اجتماع گذاریبنیان -0
 هر از دوری بودن واجب و اند،برخواسته آن عمومی نظام و دولت برعلیه که کسانی با مبارزه -6
 .ایشان با همکاری نوع
 و دارند، را مسلمانان با همکاری و آمیزمسالمت همزیستی قصد که کسانی تمام از حمایت -7

 .ایشان برعلیه تجاوز و ظلم هرگونه از جلوگیری
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 اسالم دین پذیرش به ورمجب نه و است، محفوظ شانبرای کامال  غیرمسلمانان مال و دین -3
 .شودمی گرفته اموالشان نه و شوندمی

 .بگیرند سهم مسلمانان همانند دولت مصارف در که است الزم غیرمسلمانان بر -3
 همکاری دشمنی هر ضد بر دولت کیان از خطر دفع در مسلمانان همراه باید غیرمسلمانان -31
 .نمایند
 .شوند سهیم باید ایشان است جنگ حال در دولت که زمانی تا هاجنگ مصارف در همچنین -33
 نماید همکاری گونههمان نمایندمی ظلم ایشان به که کسانی ردّ در غیرمسلمانان با باید نیز دولت -31
 .کندمی کار مسلمان یک از تجاوز و ظلم دفع برای که

 .نمایند خودداری ایشان همکاران و دولت دشمنان حمایت از باید غیرمسلمانان و مسلمانان -31
 را صلح که است الزم غیرمسلمانان و مسلمانان تمامی بر بود صلح در امت مصلحت رگاهه -34

 .بپذیرند
 اشخانواده و شخص خود بر تنها مجازات و شود،نمی گرفتار دیگری گناه به انسانی هیچ -30
 .گرددمی جاری
 .است آزاد دولت محافظت و حمایت با دولت خارج و داخل در وگذارگشت آزادی -36
 .شودنمی حمایت ظالم و کارگناه از -37
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 .تجاوز و گناه با نه است تقوا و نیکی با همکاری بر جامعه اساس -33
 :کندمی محافظت قدرت دو اصول این از -33

 و مراقب او که این و باشد،می جاللهجل هللا به ملت ایمان از عبارت که: معنوی قدرت 
 .گرداندمی خود رحمت شامل را آنها دباشن وفادار خویش عهد به و کنند خوبی اگر و است شانمحافظ

 باشدمی آن ممثل وسلمعلیههللاصلی محمد که دولت رئیس از است عبارت که: مادی قدرت. 

 اندرزها و هادرس -ب

 علنی را آنها بلکه ندارد، هراسی کارهایش انجام از باشد داشته اطمینان خود قدرت به مؤمن اگر -3
 است، توانمند آنان بر که است مطمئن  زیرا دهدنمی اهمیتی خویش تدعو دشمنان به و دهد،می انجام
 موقف گرفتن که دهدمی نشان این ضمن در کرد، چنین هجرتش هنگام عنههللارضی عمر که طور همان
 شانهایروان در را ناتوانی احساس و گرددمی خدا دشمنان دل در وحشت ایجاد باعث مندانهقدرت
 حتما  برند حمله عمر بر هم با همه گرفتندمی تصمیم مشرکان آن اگر که نیست شکی سازد،می جاری
 و بود، داده جای آنها تکتک دل در را ترس عمر شجاعانة موقف اما بکشند، را وی توانستندمی

 هایویژگی از یکی که داشت یاد به باید بنشاند؛ ماتمش به را مادرش عمر نکند که ترسیدمی هرکدام
 .اندحریص و بخیل شانزندگی به نسبت سختی به که است این شر اهل
 از مؤمنان که ببینند و شوند امید نا اصالح و حق دعوت ساختن متوقف از که هنگامی گرایان باطل -1
 مصلح گردعوت کشتن به آخراالمر یابند،می نجات شانهایدشمنی از و شوندمی بیرون شاندست
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 غلبه دعوتش بر و شده خالص دستش از بکشند را وی اگر که این گمان به هم آن شوند،می متوصل
 اند؛اصالح دشمن که است فاسدی و بد هایانسان تمام مفکورة این زمانی و عصر هر در یافت؛ خواهند

 .کردیم مشاهده خود چشم به را آن و بودیم مسأله این شاهد خود زندگی در ما  و
 سالمتی که چرا سازد،می رهبرش فدای را خویش انج دعوت، به مخلص و صادق سرباز -1

 علی چه آن دعوت؛ نابودی و سستی او نابودی در و است، نهفته رهبر سالمتی در دعوت،
 دادنقربانی خوابید وسلمعلیههللاصلی هللا رسول بستر در و داد انجام هجرت شب در عنههللارضی
 قریش جوانان که داشت وجود این امکان زیرا وسلم،علیههللاصلی هللا رسول حیات راه در بود اشزندگی

 سبب او که چرا آورند، فرود علی سر بر را شانشمشیرهای وسلمعلیههللاصلی پیامبر از انتقام خاطر به
 نداد، اهمیت قضیه این به عنه هللارضی علی اما یابد، نجات راحتی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر بود شده
 .بماند سالم دعوت، رهبر و امت پیامبر وسلم،علیههللاصلی خدا رسول که بود کافی همین یشبرا زیرا
 قتلش بر گیری تصمیم و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با دشمنی وجود با قریش مشرکان که این -4
 خود فوسن در اصالح دشمنان همیشه که است این بر دلیل سپردندمی وی به را خود هایامانت هم باز
 رفتارش و است بهتر ایشان از او زندگی که این به اند؛معترف دعوتگر پاکی و داریامانت و راستی به

 کینه و دشمنی بر را ایشان کننده،گمراه هایتقلید و هاعادت به چسبیدن و لجاجت و گمراهی اما تر،پاک
 .کندمی تحریک دعوتگر کشتن بر بتوانند اگر حتی و مبارزه و

 افرادی تسلط از خویش نجات در اصالحی حرکت مسؤول یا و دولت رئیس یا دعوت، رهبر اندیشة -0
 خویش نجات مسیر در که هاییپالن و کارها و دارند، را وی ترور به تصمیم و اندنشسته کمینش در که
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 دهد، ادامه ترتسخ کار و بیشتر قدرت با دیگر میدانی در را خود حرکت کار این با بتواند تا کندمی طرح
 .شودنمی شمرده جان و روح با دادنقربانی از گریز و مرگ از فرار و ترس هرگز

 شود؛می نمایان اسالمی دعوت کامیابی در جوانان جایگاه ما برای ابوبکر بن هللا عبد موقف از -6
 در را رهایی و قربانی انگیزة اگر و روند،می شمار به اصالحی دعوت هر اصلی ستون جوانان
 پیش به پیروزی و کامیابی سوی به تصور از ترسریع را هادعوت گردانید، زنده بتوان شانهاینفس
 هللا رسول بودند، جوانان شانهمة که بینیممی افکنیم نظر مسلمان مؤمنان اولین به وقتی رانند؛می

 و بود، ترکوچک ایشان از سال سه عنههللارضی ابوبکر بود، ساله چهل بعثت هنگام وسلمعلیههللاصلی
 عثمان تر،سنکم همه از عنههللارضی علی و بود، ترکم اشسن دو این از عنههللارضی عمر
 مسعود، بن هللا عبد مانند هم دیگران و بود، ترکوچک وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از نیز عنههللارضی

 عنهم هللارضی... و یاسر بن عمار رباح، بن بالل زید، بن سعید االرقم، ابی بن ارقم عوف، بن عبدالرحمن
 عذاب دادند، هاقربانی راهش در و کشیدند دوش بر را دعوت هایسختی که بودند جوانانی همه و همه
 کوشش و جوانان این هایتالش رساندند، کامیابی به را اسالم که بودند اینها چشیدند، را مرگ و درد و

 فضل به گرفت، انجام شایسته اسالمی فتوحات و شد، برپا راشده خالفت دولت هک بود شانبرادران
 و کفر و پرستیبت و گمراهی و جهالت از را ما آن با خداوند که اسالمی رسید، ما به اسالم که بود ایشان
 .داد نجات فسق
 وسلم،یهعلهللاصلی هللا رسول هجرت مسألة در عنهماهللارضی اسماء و عایشه موقف از -7

 نفوسی عمیق، عاطفة دارای زنان که چرا نمود، برداشت توانمی را دعوتگر زنان به دعوت نیازمندی
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 ایمان ایمسأله به زنی اگر دارند، خیر کار جهت را هاانگیزه بیشترین که اندپاک هاییقلب و پذیرآسان
 و همسر که کوشدمی حتی هد،دنمی اهمیت ایسختی هیچ به آن سوی به دعوت و نشر در دیگر آورد

 صفحات وسلمعلیههللاصلی هللا رسول عهد در ما سازد، قانع کار این به نیز را فرزندانش و برادران
 بدون اسالمی اصالحی حرکت اگر نمایدمی تأکید ما برای که داریم اسالم راه در زنان جهاد از درخشانی
 باید ناچاربه پس داشت، خواهد اجماع در را اثر ترینمک و بود خواهد کند همیشه کند کار زنان اشتراک
 بسی مردان به نسبت آنها آید، وجود به پاکی و عفت و نیک اخالق همراه ایمان، با دختران از نسلی

 کنار در دهند، انتشار زنان بین در است محتاج آن به ما امروز جامعة که را هاییارزش تا توانمندتراند
 کودکان تربیة از بزرگی بخش که بینیممی ما و گشت، خواهند مادرانی و همسران زودی به ایشان این

 با را هانسل این که مسلمانی زنان به گرددبرمی مردانبزرگ دیگر و تابعان ایشان از بعد و صحابه
 را هایینسل بزرگوارترین که جایی تا نمودند، تربیت پیامبرش و اسالم محبت و اسالمی آداب و اخالق
 .بود دیده خود به تاریخ دنیا و دین خوبی و نیک اخالق و عالی همت در که آفریدند

 اصالح و دعوت بیرق دختران، و زنان تا نماییم تالش و کنیم، درک را حقیقت این باید نیز ما امروز
 لتشکی را امت جمعیت از نیمی از بیش ایشان که داشت یاد به باید بردارند، زنان بین در را اسالمی

 شریعت یادگیری جهت مانخواهران و دختران فرستادن برای کافی انگیزة تا است بسنده این و دهندمی
 در شرعیات هایفاکولته همچون. باشیم داشته کنندمی تدریس خوبی به را اسالم که جاهایی به اسالمی
 اسالم، تاریخ به آشنا ،شرعی مسایل در فقیه دینی، امور به آگاه زنان این تعداد هرچه و. هاپوهنتون
 گردد، زیاد مؤمنان، مادران خوی و خلق به آراستگان و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دوستدار
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 ترنزدیک زمانی به روز هر و برانیم، جلو سوی به بیشتر قدرتی با را اسالمی اصالح چرخ توانیممی
 .هللا انشاء شود؛ ورغوطه اسالم قوانین و احکام در ما اسالمی اجتماع که شویم

 که حالی در ثور، غار در دوستش و وسلمعلیههللاصلی پیامبر دیدن از مشرکان چشم کورشدن -3
 غار دهانة بر پرنده خوابیدن و عنکبوت تار تنیدن از حکایت ما برای که روایاتی و بودند نیز آن نزدیک
 و باشد،می دوستانش و دعوتگران ران،پیامب به پروردگار توجه از واضح اینشانه همه و همه دارند
 دست به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول تا دادمی اجازه بودنمی بندگانش به نسبت الهی رحمت این اگر

 این کنار در سازند، ختم بود عالمیان برای رحمت که را او دعوت و وی زندگی ایشان و بیفتد مشرکان
 و رسد،می خویش مخلص دعوتگر بندگان فریاد به لحظات نتریسخت در تعالی هللا که دهدمی نشان
 و فریب با که شر صاحبان نشستة کمین در چشمان بسا چه و رهاند،می دشوار ناهایتنگ از را آنان

 از دوستش و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نجات مسألة در سازد؛ کور را اندفرصت انتظار در نیرنگ
  :فرمایدمی که یافت تواننمی را تعالی و تبارک هللا سخن این تصدیق زج چیزی هیچ ثور غار حادثة

مَ الدُّن یَا ال َحیَاةِ فِي آَمنُوا َوالَِذینَ ُرُسلَنَا لَنَن ُصرُ إِنَا} َش هَادُ یَقُومُ َویَو   [03:غافر]{ اْل 
 یاري خیزند،مي پابه نگواها كه روزي آن در و دنیا زندگي در را مؤمنان و را خود پیغمبران قطعا  ما)
 (.كنیممي دستگیري و دهیممي

 [13:الحج]{ آَمنُوا الَِذینَ َعنِ یَُدافِعُ هللَاَ إِنَ}
 (.مؤمنان از كندمي دفاع خداوند)
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 تعامل از خوبی نمونة ببینند را ایشان مشرکان مبادا که این از غار، در عنههللارضی ابوبکر ترس -3
 آن در ابوبکر. بیندمی خطر در را امینش فرمانده جان صادق دعوتگر سرباز  که است زمانی در صحیح
 این در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول با هرگز بود چنین اگر زیرا نبود، هراس در خودش مرگ از ساعت
 گرفتندمی وسلمعلیههللاصلی خدا رسول با را او مشرکان اگر که راهی شد،نمی همسفر خطیر هجرت

 .ترسیدمی اسالم آیندة و کریم رسول حیات بر او بلکه بود، مرگ مجازاتش ترینکم
 دو مورد در نظرت»: فرمود وی آرامش جهت که ابوبکر به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول جواب -31
 به اتکا و او پشتیبانی و خدا به واقعی اطمینان در واضح مثالی «چیست؟ است، شانسوم هللا که نفری
 ادعای در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول راستگویی بر واضح دلیلی خود که است، هادشواری در وی

 در آن وجود با اما برد،می سر به اوضاع ترینسخت در ایشان که شودمی دیده زیرا است، نبوت
 فرستاده ردمم بر رحمت و هدایت برای را وی جاللهجل هللا که این بر اطمینان از هایینشانه هایشگفته
 مدعی یک  هرگز را اطمینان این شود،می دیده گذاشت، نخواهد تنها را او حاالتی چنین در هرگز و

 مدعیان و اصالح دعوتگران واضح فرق حاالتی چنین در باشد، داشته تواندنمی عاریتی و دروغین
 همیشه که اندکسانی گویانراست زیرا گرددمی آشکار پیشهعاریت جویاناستفاده و دروغین

 دست از او پشتیبانی در را خویش امید هرگز و تپدمی جاللهجل هللا رضایت برای شانهایقلب
 نابکارشان هامشقت و گیردمی را شانسراپای وحشت ها،سختی هنگامة در دیگر دستة اما دهند،نمی
 .رسدنمی آنان به تعالی هللا از بانیپشتی و کمک هیچ و کند،می
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 نیز شانگیریدست از وی ناتوانی و سراقه توسط وسلمعلیههللاصلی پیامبر تعقیب مسألة رد -33
 ایشان سوی به کوشیدمی که بار هر او باشد؛می وسلمعلیههللاصلی هللا رسول برحق نبوت بر دلیلی
 و آمده فرود اسبش از سپس ماند،می باز حرکت از و رفتمی فرو هاریگ در اسبش پاهای کند حرکت
 به رو دوباره که همین اما شد،می بیرون شن از اسب وقت این در گرداند،می مکه سوی به را رویش
 برای جز ایحادثه چنین وقوع آیا افتاد،می اتفاق همان کردمی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سوی
 سراقه که بود همین برای رد؟دا امکان کندمی همکاری و پشتیبانی را وی تعالی هللا که مبعوثی پیامبر
 امان وسلمعلیههللاصلی هللا رسول از و برآورد فریاد دانست حادثه خالل از را موضوع این وقتی

 بشر قوای و برگرفته در را وسلمعلیههللاصلی پیامبر الهی عنایت که بود فهمیده خوبی به او خواست،
 را پیامبر وعدة کرده، نظرصرف جایزه از شد اضرح همین برای و داشت، نخواهد را وی بر تسلط توان
 .داردنگه خود برای
 بود؛ دیگر ایمعجزه خود کسرا، بندهایدست مورد در سراقه به وسلمعلیههللاصلی پیامبر وعدة -31

 استیال و فارس امپراطوری فتح فکر ندارد امکان هرگز گریزد،می قومش با شدن روروبه از که انسانی
 هللا رسول وعدة باشد؛ خدا جانب از فرستاده پیامبری که این مگر بکند را کسرا ایهگنج بر

 در را کسرا بندهایدست که هنگامی سراقه ایران فتح از بعد یافت؛ تحقق وی برای وسلمعلیههللاصلی
 اجرا را وسلمعلیههللاصلی هللا رسول وعدة که خواست عنههللارضی خطاب بن عمر از دید غنایم میان
: گفت و کرد اقهرس دستان به را بندهادست آن صحابه از جمعی مقابل در نیز عنههللارضی عمر نماید،
 هایمعجزه. پوشانید اعرابی جعشم بن اقهرس به و گرفت را بندهایشدست کسرا از که را خدایی سپاس
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 اهل و بیفزاید مؤمنان ایمان بر تا دادمی رخ دیگری از بعد یکی وسلمعلیههللاصلی پیامبر هجرت سفر
 .است جهانیان پروردگار فرستادة او که شوند متأکد منکران و مترددین و کتاب
 چنان آن بود رسیده سالمت به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که این از یثرب مهاجران و انصار -31

 بیرون هاخانه از وسلمعلیههللاصلی پیامبر از استقبال برای هم شانکودکان و زنان که بودند خوشحال
 این در یثرب اهالی با امر ظاهر در نیز مدینه یهودیان بودند، نموده ترک را شانکارهای مردان و آمده
 از مؤمنان شادی بودند؛ ناراحت بسیار جدید رقیب این آمدن از باطن در اما بودند، شده شریک شادی
 سوی به تاریکی از خدا خواست به را ایشان او زیرا نبود جیبع امری وسلمعلیههللاصلی پیامبر مالقات
 به ایشان که چرا نبود غریبی مسألة نیز یهود موقف و بود، کرده هدایت ستوده و غالب هللا راه و نور

 رهبری که کسانی به نسبت و اند،معروف یابند تسلط آن بر توانندنمی که اجتماعاتی در نفاق و چاپلوسی
 با و برند تاراج به را مردم هایثروت وام و قرض نام به گذارندنمی و ستانندمی ایشان از را هاملت

 گیرند،می دل به را سیاهی کینة و خشم سازند، جاری را مردم خون اندیشینیک و خیرخواهی ادعای
 و افکنیدسیسه به تا روندمی پیش خود توزیکینه این در قدر آن و است یهود همیشگی ویژگی این

 تغییرناپذیرشان سرشت و دین این زنند،می دست کشتار و ترور بتوانند اگر آن از بعد و پراکنیتوطئه
 در که این وجود با کردند، چنین مدینه در استقرارش از بعد نیز وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با که است،
 و همیشه که است قومی یهود اام بود، شده بسته زیستیهم و همکاری اساس بر ایمعاهده شانبین

 :اما افروزندبرمی را هاجنگ آتش همیشه
قَدُوا ُكلََما} ا أَو  بِ نَار   [64:المائدة]{ هللَاُ أَط فَأَهَا لِل َحر 
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 ساخته خاموش را آن خداوند باشند، افروخته[ مؤمنان و پیغمبر علیه] جنگي آتش كه زمان هر آنان)
 (.است
 به وسلمعلیههللاصلی پیامبر که شودمی واضح ما برای مدینه سوی به جرته اتفاقات مجموع از -34
 روزی چهار طول در شوند، جمع آن در مسلمانان که بود مسجدی بنای کارش اولین رسیدمی که هرجا
 به «رانوناء» دشت به مدینه و قبا بین راه میانة در که هنگامی و کرد، بنا آن در مسجدی ماند قبا در که
 که هنگامی و نمود؛ بنا مسجدی نیز آنجا در رسید، فرا جمعه نماز زمان و رسید عوف بن سالم بنی لةقبی
 اهمیت بر داللت اینها همة. بود آن در مسجدی ساختن پرداخت آن به که کاری اولین رسید مدینه به

 پیمان تقویت و اخالق تزکیة و نفس سازی پاک برای همه اسالم در هاعبادت دارد، اسالم در مسجد
 از قوی مظهری عید، دو نمازهای و جمعه و جماعت نماز و است، مسلمانان بین در برادری و همکاری
 است؛ پرهیزگاری و نیکی در همکاری و ایشان هدف و کلمه وحدت و مسلمانان اجتماع بارز مظاهر
 وحدت باعث سجدم اند؛مسلمانان حیات در بزرگ روحی و اجتماعی رسالتی دارای مساجد شک بدون

 سازد،می بیدار را شانهایقلب و هاعقل نماید،می تهذیب را شانهاینفس شده، مسلمانان صفوف
 .است ایشان همبستگی و قدرت مظهر  و کند،می حل را شانمشکالت
 فراگیرکردن برای اسالمی بزرگ هایلشکر که  است جایی اسالم در مسجد که کرده ثابت تاریخ
 و مسلمانان هدایت، و نور پرتو و کردند،می حرکت آنجا از زمین سرتاسر در جاللهجل هللا هدایت

 و گرفت نشأت آن از اسالمی تمدن بذرهای و گرفت،می بر در پرفیض مرکز این از را غیرمسلمانان
 ایشان امثال و عبیده ابو سعد، خالد، علی، عثمان، عمر، ابوبکر، که این نه مگر کرد، رشد
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 مسجد مقرشان که بودند محمدی مکتب این شاگردان اسالم تاریخ بزرگان از اجمعینعنهمهللارضی
 .بود نبوی

 جاری خطیب زبان بر حق قدرتمند و بُرنده سخنان هفته هر که است این اسالم در مسجد دیگر امتیاز
 بیداری به هالتغف گردیده، دعوت خیر سوی به شود، امر هانیکی به و گردد انکار ُمن َکر تا شود،می

 و ترساندن یا و ظالمی علیه اعتراض برای گاهی و شوند دعوت شدن یکجا برای گاهی شوند، تبدیل
 مبارزات مرکز مساجد چگونه که نمودیم مشاهده خود طفولیت زمان در ما طغیانگری؛ داشتن برحذر

 مبارزات برای پایگاه ینتراصلی عنوان به مساجد از جهاد رهبران و بوده فرانسوی استعمار ضد بر
 گشته تعطیل بزرگ وظیفة این که بینممی امروز اگر و کردند،می استفاده صهیونیست و استعمار علیه
 دیگر ایعده و اند بگیرحقوق مزدورانی فقط آنان از ایعده که خطیبان از بعضی به گرددبرمی آن گناه

 برای مخلصانی و هللا شریعت به دانا علمای و اگرحق دعوتگرانی دیگر یبار که روزی غافل؛ جاهالنی
 اصلی جایگاه گیرند، جای مساجد منبرهای فراز بر اسالمی امت برای خیرخواهانی و رسولش و خدا

 دارد، را دیگر اجتماعی مؤسسات تمام برای رهبر حیثیت که ما اسالمی اجتماع میان در نیز مساجد
 اصالح و قهرمانان استخراج و مردان تربیت برای تا گرددمی باز مسجد دیگر باری و گشت، برخواهد

 رضایت کسب و خدا از ترس آن اساس که بسازد را اجتماعی و کند علم قد هازشتی با مبارزه و فساد
 .اوست
 اخالق به آراسته و خدا دین به آگاه مؤمن، پیشاهنگ جوانان این خدا خواست به که امیدواریم ما
 به را عظمت این دیگر باری و سازند پر را مساجد کنار و گوشه و منبرها وسلمیهعلهللاصلی هللا رسول
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 .گردانند باز آن
 نمود برقرار انصار و مهاجران میان در را آن وسلمعلیههللاصلی پیامبر که برادریی پیمان -30
 که بودند کسانی نمهاجرا است، آن سازندة اخالق و اسالم انسانی عدالت هاینشانه از نشانه ترینمحکم
 خود با دنیا مال از که بودند آمده مدینه به حالی در و بودند کرده رها را شانهایزمین و هامال خدا راه در
 دست در ثروتی شانهایحرفه و اموال و زراعتی هایزمین خاطر به انصار اما و نداشتند، چیزی هیچ

 اشزندگی زیاد و کم همة تا گرفت خود با را مهاجرش ربراد انصاری مسلمان هر که بود اینجا در داشتند،
 اضافه مالی اگر و دهد جای آن در را وی باشد داشته جایی اگر تا برد اشخانه به را او کند، تقسیم وی با را
 اسالمی برادری این با دنیا در اجتماعی عدالت کدام راستی به کند؛ نصف وی با باشد داشته خویش نیاز از

 ت؟اس برابر
 خواهندنمی که اندمردمانی ندارد، وجود اجتماعی عدالت اسالم در دهند نشان کوشندمی که کسانی

 اندروحیبی هایانسان هم یا و برگیرد، در را شانهایقلب و سازد روشن را مردم چشمان اسالم نور
 نه وگر پندارند،می بد هم باز باشد داشته وجود اسالم در و بپسندند مردم ولو را جدیدی سخن هر که

 پیمان چنین تاریخش اوراق که حالی در کنند رد را اسالم در اجتماعی عدالت دارد امکان چگونه
 آن خودش وسلمعلیههللاصلی محمد شریعت، صاحب که قانونی است، نموده ثبت خود در را ایبرادری

 آن اساس بر را دولتش ولینا و اسالمی اجتماع اولین و نمود نظارت اجرایش بر و کرد تصویب را
 .است بزرگ بهتانی سخن این و ایستوده و پاکیزه الها بار: گفت باید مواقعی چنین در! بلی. ریختپی

 همکاری و بست انصار و مهاجران بین را اخوت پیمان وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که مکتوبی -36 
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 اساس بر اسالمی دولت تشکیل بر داللت همه و مهه رسانید امضاء به را غیرمسلمانان و مسلمانان بین
 که زمانی تا است آرامش و صلح دیگران و مسلمانان بین رابطه اساس که این و دارد اجتماعی عدالت
 کار و خدا از ترس و خوبی بر همکاری عدالت، حق، اصل چون مسایلی باشند؛ راضی صلح به نیز آنها
 بلند را آنها اسالمی دولت که بود شعارهایی بارزترین تماعاج از ضررها دورساختن و مردم، نفع به

 بر آن هایپایه که است دولتی شود، برپا اسالمی دولت که عصری هر در و جا هر اساس این بر نمود؛
 نیز امروزی فکری مبادی برترین با که اصولی شود،می نهاده اصول مندترینعدالت و ترینقوی

 بنا اسالمی اصول بر آن قوانین که اسالمی دولت برپایی جهت در تالش فعلی زمان در دارد؛ همخوانی
 مسلمانان برای هم و دارد همخوانی دولت فهم در انسانی فکر پیشرفت با هم که است کاری باشد شده
 .باشد اجتماعات برترین و مندترینسعادت ترین،کامل ترین،قوی که سازدمی فراهم را ایجامعه ایجاد
 خویش برای اسالم اساس بر دولتی که است این در مسلمانان ما مصلحت باْلخره باشد که زمانی هر

 که حالی در برد، خواهیم سربه روزیسیاه و بدبختی در ما نباشد دولتی چنین که زمانی تا چون کنیم، بنا
 شانحقوق زا و نماید،نمی سرکوب را عقایدشان دهد،نمی آزار را غیرمسلمانان اسالمی وطن در اسالم
 در داشت، وحشت اسالمی هایسرزمین در اسالمی احکام و قوانین اجرای از باید چرا پس کاهد،نمی
 و محبت و برادری اساس بر گیرهمه اجتماعی تکافل و برادری و قدرت و حق و عدالت آن همة که حالی

 خواهی آزادی فریاد جز هیرا استعمار از خالصی برای ما که داشت یاد به باید است؟ کریمانه همکاری
 پروردگار چه چنان نمایند تالش مسیر این در باید دهند، انجام کاری خواهندمی که کسانی و نداریم، اسالم
 :فرمایدمی
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ا آَمنُوا ال قَُرى أَه لَ أَنَ َولَو } نَا َواتَقَو  ضِ الَسَماءِ ِمنَ بََرَكات  َعلَی هِم  لَفَتَح  َر   [36:اْلعراف]{ َواْل 
 بر را زمین و آسمان بركات كردند،مي پرهیز و آوردندمي ایمان هاآبادي و شهرها این مردمان اگر)
 (.گشودیممي آنان روي

تَقِیم ا ِصَراِطي هََذا َوأَنَ}  [301:اْلنعام]{ َسبِیلِهِ َعن  بِكُم  فَتَفََرقَ السُّبُلَ تَتَبِعُوا َواَل فَاتَبِعُوهُ ُمس 
 منحرف] خدا راه از را شما كه نكنید پیروي هايراه از و كنید پیروي آن از است، من قیممست راه این)
 (.سازدمي پراكنده[ و

عَل  هللَاَ یَتَقِ َوَمن } ا لَهُ یَج  َرج  ُزق هُ َمخ  تَِسبُ اَل َحی ثُ ِمن  َویَر  بُهُ فَهُوَ هللَاِ َعلَى یَتََوَكل  َوَمن  یَح   الِغُبَ هللَاَ إِنَ َحس 
ِرهِ ء  لُِكلِّ هللَاُ َجعَلَ قَد  أَم  ا َشي  ر   [1-1:الطالق]{ قَد 
 فراهم او براي را[ تنگنایي هر از] نجات راه خدا كند، پرهیزگاري و بترسد خدا از هم كس هر)
 را او خدا كند توّكل خداوند بر كس هر. رساندمي روزي كندنمي را تصّورش كه جایي از او به و سازدمي
. كندمي پیدا دسترسي بدان بخواهد را چه هر و رساندمي انجام به را خویش فرمان خداوند. است ندهبس
 (.است داده قرار را اياندازه و زمان چیزي هر براي خدا
عَل  هللَاَ یَتَقِ َوَمن } ِرهِ ِمن  لَهُ یَج  ا أَم  ر   [4:الطالق]{ یُس 
 (.سازدمي آسان و ساده را بارش و كار خدا كند، پرهیزگاري و بترسد خدا از كس هر)
ا لَهُ َویُع ِظم  َسیِّئَاتِهِ َعن هُ یَُكفِّر  هللَاَ یَتَقِ َوَمن } ر   [0:الطالق]{ أَج 
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 پاداش و زداید،مي و كرده محو را او گناهان و هابدي خدا كند، پرهیزگاري و بترسد خدا از كس هر)
 (.نمایدمي بزرگ را وي
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 پنجم فصل

وسلمعلیههللاصلی هللا رسول جنگی اتمبارز
 

 تاریخی رویدادهای -الف
 و قریش و او بین نبردها که بود نگذشته دیری مدینه در وسلمعلیههللاصلی پیامبر استقرار از هنوز

 و مسلمانان بین که را هاییجنگ مسلمان مورخان شد؛ آغاز عرب قبایل میان از دیگرشان پیمانانهم
 و نامند،می «غزوه» اصطالحا  داشتند حضور آن در شخصا  وسلمعلیههللاصلی پیامبر و گرفت در مشرکان

 نداشتند حضور آن در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول و بود درگرفته گروه دو این بین که را خوردی و زد هر
 و رسد،می غزوه وششتبیس به وسلمعلیههللاصلی پیامبر هایغزوه تعداد کنند؛می یاد «سریه» نام به را

 پیامبر هایغزوه مشهورترین به کتاب این در ما و است، سریه وهشتسی هاسریه تعداد
 :ذیل ترتیب به غزوه یازده از عبارتند که پرداختیم وسلمعلیههللاصلی

 کبرا بدر غزوة -3
 اکرم نبی که ودب این بدر غزوة وقوع علت افتاد؛ اتفاق هجرت دوم سال رمضان هفدهم در غزوه این
 در ایشان شوند، مانع گشتمی باز شام از که را قریش قافلة  تا خواست اصحابش از وسلمعلیههللاصلی
 اطالع از بعد توانست بود، قافله این سرپرست که ابوسفیان اما نداشتند، را جنگ قصد تعرض این
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 که جنگی سرباز هزاریک حدود با قریش دهد؛ نجات را قافله شاناحساسات برانگیختن و قریش
 با شتر، صدهفت و بودند پوشذره نیز آن سوارکاران که اسب صد و داشت پوشذره نفر صدشش

 .کردند حرکت بدر سوی به خواندندمی مسلمانان نکوهش در دهل و دف با که خوانانی آواز همراهی
 شانهمراه بودند، انصار از اناکثرش که رسیدمی نفر چهارده یا سیصدوسیزده به مسلمانان تعداد اما
 رسول نبرد شروع از قبل شدند،می سوار آنها بر نوبت به مسلمانان که بود اسب سه یا دو و شتر هفتاد
 کند، مشوره جنگ شروع مورد در انصار خصوصبه مسلمانان با تا خواست وسلمعلیههللاصلی خدا

 پیامبر منظور که شدند متوجه صاران آن از بعد کردند، آمادگی اعالن خوبی به مهاجران
 ما خدا رسول ای: گفت بود انصار همة بزرگ که معاذ بن سعد خاطر این به اندایشان وسلمعلیههللاصلی
 دلیل همین به است، حق بر آوردی تو چه آن که دادیم گواهی و نمودیم، تصدیقت و آوردیم، ایمان تو به
 تو با ما برو خواهیمی که سو هر به خدا رسول ای پس ستیم،ب پیمان اطاعت و پذیریفرمان بر تو با

 بود، خواهیم همراه تو با شوی وارد دریا این به اگر کرده مبعوث حق به را تو که خدایی به قسم هستیم،
 ما هراسیم،نمی شویم روروبه دشمن با فردا که این از یافت، نخواهی متخلف را ما از مردی حتی و

 به ما از که خواهیممی خدا از سرسخت، رودررویی هنگامة در و صبوریم هاجنگ رد که هستیم مردمی
 روان پسندیمی که آنجا به را ما هللا برکت به پس کند، روشن را چشمانت که دهد نشان را چیزی تو

 و شد خشنود بسی هاگفته این از وسلمعلیههللاصلی خدا رسول گفت، وی سخنان مانند نیز دیگری. ساز
 یا است، داده وعده امر دو این از یکی به مرا خداوند که باد مژده و کنید، حرکت هللا برکت به»: فرمود
 به تا کرد حرکت وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سپس. «جنگ در پیروزی یا و کاروان به یابیدست



 
78 

 رسول یا: گفت منذر نب حباب داد، آمدن فرود فرمان آن کنار در رسید، بدر هایچاه از چاه تریننزدک
 نه و رویممی جلوتر نه صورت این در که بوده تعالی خداوند فرمان به آیا آمدی فرود که اینجا! هللا

 وسلمعلیههللاصلی پیامبر است؟ جنگی تدابیر و جنگ و نظر و رأی اساس بر که این یا تر،عقب
 ارائه را خویش نظر منذر بن حباب که بود اینجا در است، نظامی طرح و رأی اساس بر این: فرمودند
 قطع مشرکین از را بدر آب توانندمی و است بهتر که آیند فرود دیگر جایی در مسلمانان: گفت و نمود

 کرده اشاره حباب که جایی به و کنند حرکت اصحابش تا داد دستور وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نمایند،
 هللا رسول برای که کرد پیشنهاد معاذ بن سعد سپس ند،افکن اقامت رحل آنجا در و برسند بود
 ایشان به خداوند که صورتی در تا کنند بنا مسلمانان هایصف پشت در سایبانی وسلمعلیههللاصلی
 در خویش افراد به و بنشیند شترش بر آن غیر در و است، آمده نایل دارد دوست چه آن به کند عطا عزت
 از ایعده خدا رسول ای: گفت وسلمعلیههللاصلی پیامبر به سعد نگامه این در شود؛ ملحق مدینه

 به تو که دانستندمی ایشان اگر بازماندند، همراهیت از نداشتند، دوست ما از ترکم را تو که مسلمانان
 و نمود خیر دعای وی برای وسلمعلیههللاصلی پیامبر ماندند؛نمی عقب هرگز رویمی جنگ سوی
 شروع وسلمعلیههللاصلی پیامبر شدند، رودررو هم با گروه دو که زمانی بسازند؛ سایبانی تا داد دستور

 و نموده تشویق خدا راه در شهادت و جنگ به را ایشان که حالی در کردند، مسلمانان آراییصف به
 کشته حالی رد و کند، جهاد که شما از مردی هر امروز اوست ید در جانم که ذاتی به قسم»: فرمودندمی
 نشینیعقب کرده مقابله دشمن با و ندارد، را هللا رضای کسب جز هدفی و نموده پیشه صبر که شود



 
79 

 بن سعد و بود وی با عنههللارضی ابوبکر که حالی در سپس «نمایدمی بهشت داخل را او تعالی هللا نکند،
 دعا به شروع آنجا در و ازگشتب سایبانش سوی به کردمی محافظت او از اشبرهنه شمشیر با معاذ
 داری مؤمنان با که را عهدی و ایداده که ایوعده تا دهممی قسم را تو! بارالها»: فرمودمی چنین و نمود
 پرستیده زمین روی در دیگر سازی هالک را( مجاهد مؤمنان) گروه این اگر! پروردگارا گذار، اجرا به

 است، کافی: گفت برایش عنههللارضی ابوبکر که این ات ساخت طوالنی را اشسجده و «شد نخواهی
 پیروزی با جنگ آخر، در و شد گرم کارزار آن از بعد نماید،می عمل داده که ایوعده به حتما  خداوند

 دیگر تعدادی و ابوجهل شانمیان در که شدند کشته نفر هفتاد حدود مشرکان از رسید پایان به مسلمانان
 دستور وسلمعلیههللاصلی پیامبر آن از بعد شدند، اسیر نفر هفتاد حدود در و بودند، نیز قریش بزرگان از
 جنگی اسیران مورد در اصحابش با آنجا در گشت، باز مدینه به سپس و کنند، دفن یکجا را همه تا داد

 در گفت عنههللارضی ابوبکر و برسانند، قتل به را همه که بود این عنههللارضی عمر نظر نمود، مشوره
 عمل عنههللارضی ابوبکر مشورة به وسلمعلیههللاصلی خدا رسول بگیریم، فدیه آنان آزادی عوض
 .ساختند آزاد مال عوض در را مشرکین اسیران و نمودند
  :فرمایدمی چنین عمران آل سورة در تعالی هللا و شد نازل خدا کتاب از آیاتی بدر جنگ خصوص در

ر  هللَاُ كُمُنََصرَ َولَقَد } ِمنِینَ تَقُولُ إِذ . تَش كُُرونَ لَعَلَُكم  هللَاَ فَاتَقُوا أَِذلَة  َوأَن تُم  بِبَد  فِیَُكم  أَلَن  لِل ُمؤ   َربُّكُم  یُِمَدكُم  أَن  یَك 
بُِروا إِن  بَلَى. ُمن َزلِینَ ال َماَلئَِكةِ ِمنَ آاَلف  بِثاََلثَةِ ِرهِم  ِمن  وُكم َویَأ تُ َوتَتَقُوا تَص  كُم  هََذا فَو  ِدد  َسةِ َربُُّكم  یُم   آاَلف  بَِخم 
ِمینَ ال َماَلئَِكةِ ِمنَ رُ َوَما بِهِ قُلُوبُُكم  َولِتَط َمئِنَ لَُكم  بُش َرى إاَِل هللَاُ َجعَلَهُ َوَما. ُمَسوِّ  ال عَزِیزِ هللَاِ ِعن دِ ِمن  إاَِل النَص 
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بِتَهُم  أَو  َكفَُروا الَِذینَ ِمنَ طََرف ا عَلِیَق طَ. ال َحكِیمِ  [317-311:عمران آل]{ َخائِبِینَ فَیَن قَلِبُوا یَك 
 او نعمت] شكر تا بترسید خدا از پس بودید، ضعیف كه آن حال و گردانید پیروز بدر در را شما خداوند)
 سه با پروردگارتان كه نیست سندهب را شما آیا: گفتيمي مؤمنان به تو كه گاهبدان. آورید جاي به[ را

 آنان و كنید پرهیزگاري و باشید داشته صبر اگر! بلی كرد؟ یاری را شما فرستاده فرشتگانِ از هزار
 و یورشگر فرشته هزار پنج با پروردگارتان آرند، تاخت شما بر اینك هم[ مشرك دشمنان یعني]

 شما[ پیروزي] براي ايمژده جز را[ شتگانفر با یاري] آن خداوند و. كند یاري را شما نشانگذار،
 دانا تواناي خداوند جانب از جز پیروزي و گیرد، آرام بدان شما هايدل كه كرد آن براي و نساخت،
 ننگ و شكست با و نماید خوار و سركوب را آنان یا و كند نابود را كافران بزرگان از گروهي تا. نیست

 (.برگردند ناامید و سازد شانخشمگین
 مورد اسیران مقابل در فدیه قبول با رابطه در را وسلمعلیههللاصلی هللا رسول خداوند دیگری آیات در
  :فرمود و داد قرار عتاب

ضِ فِي یُث ِخنَ َحتَى أَس َرى لَهُ یَكُونَ أَن  لِنَبِي  َكانَ َما} َر  ِخَرةَ یُِریدُ َوهللَاُ الدُّن یَا َعَرضَ تُرِیُدونَ اْل   َوهللَاُ اْل 
اَل. َحكِیم  َعِزیز  تُم  فِیَما لََمَسُكم  َسبَقَ هللَاِ ِمنَ كِتَاب  لَو  تُم  ِمَما فَُكلُوا. َعِظیم  َعَذاب  أََخذ   َغنِم   هللَاَ َواتَقُوا طَیِّب ا َحاَلال 
 [63-67:اْلنفال]{ َرِحیم  َغفُور  هللَاَ إِنَ

 و گردد پیروز دشمن بر كامال  كه گاهآن مگر. باشد داشته يجنگ اسیران كه ندارد حق پیغمبري هیچ)
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 آخرت سراي خداوند كه صورتي در خواهید،مي را دنیا ناپایدار متاع شما یابد قدرت و سیطره منطقه بر
 به] كه چیزي مقابل در بزرگي عذاب نبود خدا سابق حكم اگر. است حكیم و عزیز خداوند و خواهد، مي را

 پاكیزه و حالل ایدآورده فراچنگ كه چیزي آن از اكنون. رسیدمي شما به[ گرفتید راناسی فدیة عنوان
 (.است مهربان و آمرزنده بسیار هللا گمانبي. بترسید خدا از و بخورید

 احد غزوة -1
 قریش که بود این سببش و افتاد، اتفاق هجرت سوم سال شوال پانزدهم شنبه روز در احد جنگ
 خدا رسول با مبارزه برای و گرفت آمادگی خوب دلیل همین به بگیرد، را بدر روز انتقام داشت تصمیم
 1احابیش که شدمی تشکیل جنگجو مرد هزارسه از قریش لشکر شد، مجهز مدینه در وسلمعلیههللاصلی
 دههف که بودند، سواراسب دوصد و پوشزره مرد هفتصد جمله این از بودند، شده همراه آنها با نیز مکه
 همراهی را ایشان بود شده کشته بدر جنگ در پدرش که ابوسفیان همسر عتبه دختر هند جمله از زن
 چهارهزار فاصلة به مدینه شمال در که احد کوه دامنة در دشتی به تا افتاد راه به لشکر این کردند،می

 به مسلمانان که بود این باصحا از تعدادی و وسلمعلیههللاصلی   پیامبر نظر رسید، است واقع آن متری
 آن از کردند حمله شهر به مشرکان هرگاه و بمانند منتظرشان مدینه در بلکه نشوند خارج ایشان سوی
 در که کسانی خصوصبه انصار و مهاجران از بعضی و مسلمان جوانان از تعدادی اما نمایند، دفاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نسبت این قوم به کوهی است که در پایان مکه قرار دارد و به نام  -1

 .پیمانان و پیروان قریش بودند شود؛ آنان هم یاد می« حبیش»
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 برای که داشتند عالقه بسیار وندش مشرف جهاد افتخار به نتوانستند و نداشتند حضور بدر جنگ
 ایشان مقابل در خود رأی از وسلمعلیههللاصلی پیامبر بروند؛ شانلشکرگاه در ایشان مقابل به مبارزه

 به را ُخودش کاله و انداخت، اششانه به را سپرش پوشید، را اشزره و رفته اشخانه به و برگشت،
 که کسانی شد، خارج مسلمانان سوی به بود ویزانآ کمرش به شمشیرش که حالی در و گرفته دست

 پیامبر کردندمی گمان زیرا شدند پشیمان خویش گفتة از بودند داده را شدن بیرون مشورة
 شایسته را ما: گفتند ایشان به همین برای ساختند، وادار نظرش خالف کاری بر را وسلمعلیههللاصلی
 خواهیمی و بمان شهر در خواهیمی ده، انجام واهیخمی هرچه کنیم مخالفت تو خواست با نیست
 زره که نیست مناسب پیامبر برای»: فرمودند شانجواب در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول شو، خارج
 همراه سپس. «نماید فیصله دشمنش و او بین در خداوند که زمانی مگر کند، بیرون را آن باز و بپوشد

 بیرون بود سوار اسب دو و پوشزره نفر صد شانبین در و بودند نفر هزاریک حدود در که مسلمانان
 .شدند

 دید را یهود از جماعتی وسلمعلیههللاصلی پیامبر شدند جمع شدن خارج برای مسلمانان که هنگامی
 پیامبر شوند،می آماده مسلمانان همراهی برای منافقان بزرگ سلول بن ابی بن هللا عبد همراه که

 شانبرای»: فرمود هللا؛ رسول یا خیر: گفتند اند؟شده مسلمان ایشان آیا»: فرمود وسلمعلیههللاصلی
 بن ابی بن عبدهللا راه نیمة در ،«گیریمنمی کمک مشرکان از مشرکان با مبارزه در ما برگردند که بگویید
 ماند، باقی نفر فتصده حدود در مسلمانان تعداد که گشت، باز منافقان از نفر سیصد همراه به سلول
 کرد کوه طرف به را لشکر پشت رسید، احد مقابل به تا کرد حرکت وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سپس
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 از نفر پنجاه و برگزید، فرماندهی گروه هر برای نمود، برابر را هاصف مشرکین سوی به رو و
 مقابل در سر پشت از را مسلمانان هک کرد انتخاب انصاری جبیر بن هللا عبد سرکردگی به را تیراندازان

 عقب از تا کنید محافظت را ما سر پشت از»: فرمود شانبرای و کنند، محافظت مشرکین احتمالی حملة
 را این و توانند،نمی ایستادگی تیرها مقابل در هااسب چون سازید، دور تیر با را آنها نکنند، حمله ما بر

 در. «گیرممی گواه ایشان بر را تو خدایا بار پیروزیم، ما باشید ثابت جایتان در شما که زمانی تا بدانید
 تکان تانجای از آیندمی فرود ما اجساد بر پرندگان که دیدید اگر»: فرمود شانبرای که آمده دیگر روایتی
 و شدیم پیروز یا و خوردیم شکست ما دیدید اگر و بفرستم، نزدتان به را کسی که زمانی تا نخورید

 .«بفرستم نزدتان به را کسی تا نخورید تکان جایتان از هم باز شدند کشته ما مناندش
 شدند، کشته آنها از تعدادی گردانید، پیروز شاندشمنان بر را مسلمانان تعالی هللا و شد شروع جنگ

 وقتی شدند؛ غنیمت آوریجمع مشغول مشرکان میدان در مسلمانان گذاشتند، فرار به پا دیگران و
 هللا که حالی در بمانیم اینجا چرا ما: گفتند ایشان از ایعده دیدند، را صحنه این سرپشت یراندازانت

 جمع در تا کنند ترک را خود سنگر که رسید فکرشان به آن از بعد گردانید؟ پیروز را پیامبرش جاللهجل
 را وسلمعلیههللالیص هللا رسول وصیت جبیر بن هللا عبد شانرئیس شوند، سهیم هاغنیمت کردن
 و هللا عبد بمانند؛ آنجا در ایشان که نیست نیازی و شده تمام جنگ گفتند آنها اما کرد، یادآوری شانبرای
 جناح سرلشکر ولید بن خالد که بود لحظات این در نکردند، ترک را خود سنگر شانمیان از دیگر نفر ده

 گرفت تصمیم سرعت به گردید، تیرندازان از نانمسلما سر پشت راه شدن خالی متوجه مشرکین راست
 را ایشان طرف هر از شمشیرها که کردند احساس مسلمانان ناگهان برد، حمله ایشان به پشت از
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 شد شایع حال همان در بود، برگرفته در را آنها پریشانی و بود شده پراکنده مسلمانان صفوف فراگرفته،
 از تعدادی و کردند، فرار مدینه سوی به بعضی است، شده کشته وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که

 به را بزرگی سنگ ایشان از یکی برسانند، وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به را خود توانستند مشرکان
 هوشبی وسلمعلیههللاصلی پیامبر لحظاتی و نمود اصابت ایشان به سنگ کرد، پرتاب پیامبر سوی
 خود کاله شد، شگافته شانپایینی لب شد، زخمی شانزانوی گشت، دآلو خون شانچهرة شدند،

 زیادی تعداد حالت این در رفت، فرو شانمبارک گونة بر آن هایحلقه از حلقه دو و شکست برسرشان
 شده که ترتیب هر به خواستندمی و شدند ورحمله وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سوی به مشرکان از

 از تعدادی همراه به و ایستادند خود جای بر وسلمعلیههللاصلی پیامبر اما برسانند، قتل به را ایشان
 خود که ابودجانه،: از بودند عبارت تعداد این پرداختند، مقاومت به داشتند حضور آنجا در که مسلمانان

 از بعد یکی تیرها و بود، ساخته سپر وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای مشرکین تیرهای مقابل در را
 پرتاب تیر هزار حدود در روز آن در که بود وقاص ابی بن سعد دیگری آمد،می فرود کمرش بر دیگری
 با کرده ترک را هازخمی به دادن آب که بود انصاری عمارة ام نسیبه نام به زنی شانمیان در و کرد،

 به قدر آن و نمودمی دفاع لموسعلیههللاصلی خدا رسول از آمدمی دستش به هرچه و نیزه و شمشیر
 نیز پسرش دو و شوهر زن این همراه کردند، وارد عمیق ایضربه گردنش به که این تا داد ادامه مبارزه
 نسیبه «باد شما بر خدا رحمت خانواده ای»: گفت شانبرای وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که بودند،
: فرمودند پیامبر کند، همراه تو با جنت در را ما تا خواهب خدا از: گفت وسلمعلیههللاصلی پیغمبر برای

 دنیا در که نیست مهم برایم اصال  دیگر: گفت نسیبه آن از بعد. «گردان همراهم جنت در را ایشان! خدایا»
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 طرف هر به احد روز در»: فرمایندمی زن این حق در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول آید،می سرم به چه
 نیزه هایضربه از روز آن در زن این. «رزمدمی من از محافظت برای که دیدممی را او ردمکمی نگاه که
 .برداشت زخم دوازده شمشیر و

 را ایشان تا کرد نزدیک وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به را خود خلف بن اُبی سخت لحظات این در
 ایحربه وسلمعلیههللاصلی پیامبر ماید،ن عملی را کارش این تا برنگردد که خورد قسم و برساند، بقتل
 خلف بن ابی گردن به حربه آن کرد، پرتاب او سوی به و گرفت بود یارانش از یکی دست در که را

 پیامبر هایجنگ همة طول در که است کسی تنها شخص این ساخت، هالک را او و نمود اصابت
 .است شده کشته وی دست به وسلمعلیههللاصلی

 و جنگ میدان سوی به و کرد تکیه عبیدهللا بن طلحه هایشانه بر وسلمعلیههللاصلی امبرپی سپس
 فرود را آنها تا فرستاد را کسانی اند،کوه باالی بر آنان از تعدادی که دید افکند، نظری مشرکان موقعیت
 جز قدرتی ما! بارالها ،باشند باالتر ما از که نیست شایسته مشرکان این بر»: فرمودمی که حالی در آورند
 روز شکست انتقام کردمی گمان که حالی در ابوسفیان و رسید پایان به جنگ که بود اینجا در «نداریم تو
 .بدر روز مقابل در امروز: گفت است گرفته را بدر

 که بود وسلمعلیههللاصلی خدا رسول عموی حمزه یکی رسیدند قتل به روز این در که کسانی جمله از
 را آن وچون بود جویده و درآورده را قلبش بود، کرده ُمثله را او شدن کشته از بعد ابوسفیان همسر هند

 و شده ناراحت بسیار صحنه این دیدن از وسلمعلیههللاصلی پیامبر کرد، بیرون دهان از یافت تلخ بسیار
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 ُمثله حتما  را ایشان از تن سه گرداند پیروز قریش بر هاجنگ از جنگی در مرا خداوند اگر: فرمودند
 .فرمود نهی را کردن ُمثله از آن از بعد خداوند اما کرد؛ خواهم
 .بود نفر وسهبیست مشرکان از و نفر هفتاد حدود جنگ این در مسلمانان هایکشته تعداد
 توجهم را آنان شده مؤمنان خاطر تسلی باعث که نمود نازل را آیاتی جنگ این با رابطه در تعالی هللا
 :فرمایدمی عمران آل سورة در جاللهجل هللا نمود،می شکست این دالیل

َزنُوا َواَل تَهِنُوا َواَل} نَ َوأَن تُمُ تَح  لَو  َع  ِمنِینَ ُكن تُم  إِن  اْل  ُكم  إِن . ُمؤ  ح  یَم َسس  مَ َمسَ فَقَد  قَر  ح  ال قَو   َوتِل كَ ِمث لُهُ قَر 
َیَامُ  هللَاُ َولِیَُمحِّصَ. الظَالِِمینَ یُِحبُّ اَل َوهللَاُ شُهََداءَ ِمن ُكم  َویَتَِخذَ آَمنُوا الَِذینَ هللَاُ َولِیَع لَمَ النَاسِ ی نَبَ نَُداِولُهَا اْل 
َحقَ آَمنُوا الَِذینَ ُخلُوا أَن  َحِسب تُم  أَم . ال َكافِِرینَ َویَم  لَمَ ِمن كُم  َجاهَدُوا الَِذینَ هللَاُ یَع لَمِ َولََما ال َجنَةَ تَد  { الَصابِِرینَ َویَع 

 [341-313:عمرانآل]
 مؤمن راستي به كه اگر هستید برتر شما و نگردید، افسرده و غمگین و نشوید زبون و سست و)

 همانند جراحتي[ بدر جنگ در] نیز جمعیّت آن به است، رسیده جراحتي[ احد جنگ در] شما به اگر. باشید
 از] را ایمان بر قدمان ثابت تا گردانیممي دست به دست مردم میان در را روزها این ما و است، دهرسی آن

 شهادت افتخار و برگیرد قربانیاني شما میان از خداوند و شوند شناخته مؤمنان و سازد جدا[ سائرین
 خالص و سره را نانمؤم خداوند كه این تا و. داردنمي دوست را ستمكاران خداوند و. گرداند نصیبشان
 درخواهید بهشت به[ ایمان اّدعاي با تنها] شما كه ایدپنداشته آیا.  سازد تباه و نابود را كافران و گرداند
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 كه آن بدون و اند،برخاسته پیكار و تالش به كه سازد مشّخص را شما از كساني خداوند كه آن بدون آمد،
 (.گرداند متمایز را صبرکنندگان خداوند
 :فرمایدمی آیه چند از وبعد

َدهُ هللَاُ َصَدقَُكمُ َولَقَد } نِهِ تَُحسُّونَهُم  إِذ  َوع  تُم  فَِشل تُم  إَِذا َحتَى بِإِذ  رِ فِي َوتَنَاَزع  َم   أََراُكم  َما بَع دِ ِمن  َوَعَصی تُم  اْل 
ِخَرةَ یُِریدُ َمن  َوِمن كُم  الدُّن یَا یُِریدُ َمن  ِمن كُم  تُِحبُّونَ َما  ُذو َوهللَاُ َعن كُم  َعفَا َولَقَد  لِیَب تَلِیَكُم  َعن هُم  َصَرفَكُم  ثُمَ اْل 

ل  ِمنِینَ َعلَى فَض  ِعُدونَ إِذ . ال ُمؤ  ُعوكُم  َوالَرسُولُ أََحد  َعلَى تَل ُوونَ َواَل تُص  َراكُم  فِي یَد   لَِكی اَل بِغَم  َغّم ا فَأَثَابَكُم  أُخ 
َزنُ  [301-301:عمرانآل]{ تَع َملُونَ بَِما َخبِیر  َوهللَاُ أََصابَُكم  َما َواَل فَاتَكُم  َما َعلَى واتَح 
 به خداوند آوردید، مي در پاي از او یاري و كمك با[ اُُحد جنگ آغاز در] را آنان كه هنگام آن در و)

 به[ آنجا رهاكردن و سنگرها در ندنما] امر در و كردید سستي كه گاه آن تا كرد، وفا شما با خود وعده
 داد نشان شما به داشتیدمي دوست را چه آن كه آن از پس و ورزیدید، اختالف و پرداختید كشمكش
. گردید آخرت خواستار ايدسته و دنیا كاالي خواهان شما از ايدسته[ شدید دسته دو و] كردید نافرماني

 و بخشید، را شما و بیازماید را شما تا گردانید، تانفمنصر ایشان از و بازداشت آنان از را شما پس
 دور و گریختیدمي و شدیدمي پراكنده زمین در كه را گاه آن. است منّت و نعمت مؤمنان بر را خداوند

 غم شما به غم، برابر در پس. زدمي صدا را شما سر پشت از پیغمبر و نبودید، كسي فكر در و گشتیدمي
 غمگین است رسیده شما به چه آن بر و ایدداده دست از چه آن براي دیگر كه بود طرخا بدان این رساند،
 (.است آگاه دهیدمي انجام چه آن از خداوند و نشوید،
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 نضیر بنی غزوة -1

 و کردند؛می زندگی مدینه همسایگی در که بودند خزرج پیمانانهم از و یهودی قومی نضیر بنی
 و شرگرا طبیعت اما بودند، بسته عهد همکاری و صلح بر نانمسلما با گذشت پیشتر که چنان
 هللا رسول و آنان بین که را پیمانی که این تا گذاشتنمی خودشان حال به را ایشان یهودی پیشةخیانت
 اصحاب از تعدادی با وسلمعلیههللاصلی پیامبر روزی نمودند؛ نقض بود شده بسته وسلمعلیههللاصلی
 هم با یهودیان هنگام این در بودند، زده تکیه شانهایخانه از یکی دیوار به و دند،بو نضیر بنی در

 ایشان انداخته وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سر بر خانه بام از را بزرگی بسیار سنگ که گرفتند تصمیم
 دارد مهمی کار گویا سرعت به و برد پی قضیه این به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول برسانند، قتل به را
 مسلمه بن محمد وسلمعلیههللاصلی پیامبر بعد پیوستند، او به نیز اصحابش کرد، حرکت مدینه سوی به
 از ما نمانید، اینجا در دیگر و کنید ترک را ما سرزمین بگویید آنها به فرمودند فرستاده نزدشان را

 بعد نضیر بنی داد، مهلت شدن خارج رایب روز ده را آنها سپس شدیم؛ خبر با تاننیرنگ و شکنیپیمان
 فرستاد نزدشان را کسی منافقان بزرگ اُبی بن هللا عبد اما شدند شانهایخانه ترک آمادة اخطار این از
 شما از سرباز دوهزار با من کنید مقاومت شما که صورتی در گفت و شد مانع شدن بیرون از را آنها و

 خود دژهای در و برگشتند شانهایخانه ترک تصمیم از خبر این شنیدن با نضیر بنی کرد، خواهم دفاع
 شویمنمی خارج خود سرزمین از ما: که فرستادند پیام وسلمعلیههللاصلی خدا رسول به و گرفتند، سنگر
 علی را جنگ بیرق که حالی در اصحابش همراه به وسلمعلیههللاصلی پیامبر بکن، خواهیمی چه هر
 مسلمانان سپاه به شانچشم که همین یهودیان کرد، حرکت ایشان سمت به داشت دوش رب طالب ابی بن
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 وعده آنها به منافقان سرکردة طرف از که کمکی اما نمودند، سنگ و تیر کردن پرتاب به شروع افتاد
 آن زا بعد کردند، صبر مدتی دادند، را ایشان محاصرة دستور وسلمعلیههللاصلی پیامبر نرسید، بود شده

 از ما: گفتند یهودیان هنگام این در گردیدند، حصارشان اطراف خرمای درختان قطع به مجبور
 برنگیرید سالح خود با که این شرط به فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر شویم،می خارج تانسرزمین

 و است محفوظ تانخون صورت این در ببرد، خود با را اموالش از شتر یک بار اندازة به هرکس و
 با توانستندمی را چه آن تمام گرفتند رفتن به تصمیم که هنگامی یهودیان ریزانیم،نمی هم را ایقطره
 از ایعده نمایند، استفاده آنها از نتوانند مسلمانان که این تا کردند خراب را شانهایخانه و بردند خود

 «جرش» ناحیة در هم آنها از تعدادی و داشت قرار مدینه مایلی صد فاصلة در که رفتند «خیبر» به ایشان
 .نشد مسلمان کسی نفر دو جز به شانمیان از و  گزیدند، اقامت شام جنوب در

 :فرمایدمی خداوند که شد نازل حشر سورة جنگ این مورد در
َرجَ الَِذي هُوَ} رِ َولِِْلَ ِدیَارِهِم  ِمن  ال كِتَابِ أَه لِ ِمن  َكفَُروا دالَِذینَ أَخ  ُرُجوا أَن  ظَنَن تُم  َما ال َحش   أَنَهُم  َوظَنُّوا یَخ 

تَِسبُوا لَم  َحی ثُ ِمن  هللَاُ فَأَتَاهُمُ هللَاِ ِمنَ ُحُصونُهُم  َمانِعَتُهُم  بَ قُلُوبِهِمُ فِي َوقََذفَ یَح  ع  ِربُونَ الرُّ  بُیُوتَهُم  یُخ 
ِمنِینَ َوأَی ِدي بِأَی ِدیهِم  تَبُِروا ال ُمؤ  َب َصار أُولِي یَا فَاع  اَل. اْل   َولَهُم  الدُّن یَا فِي لََعَذبَهُم  ال َجاَلءَ َعلَی هِمُ هللَاُ كَتَبَ أَن  َولَو 

ِخَرةِ فِي  [4-1:الحشر]{ ال ِعقَابِ َشِدیدُ هللَاَ فَإِنَ هللَاَ یَُشاقِّ َوَمن  َوَرسُولَهُ هللَاَ َشاقُّوا بِأَنَهُم  َذلِكَ النَارِ َعَذابُ اْل 
 گمان شما. راند بیرون شانسرزمین از گردهمآیي نخستین در را كتاب اهل كافران كه است كسي او)
 دوربه خدا عذاب از را آنان شاندژهاي كه بردندمي گمان هم ایشان و روند، بیرون آنان كه بردیدنمي
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 انداخت، هراس شانهايدل به. كردندنمي را فكرش كه رفت سراغشان به جانبي از خدا اما.  داردمي
! خردمندان اي! كردندمي ویران را خویش هايخانه مؤمنان هايدست با و خود هايدست با كه ايبگونه
 گرفتار عذاب به را ایشان دنیا در كرد،نمي مقرر آنان بر را دیار ترك خداوند اگر. بگیرید عبرت درس
 دشمني پیغمبرش و خدا با آنان كه است خاطر بدان این. دارند دوزخ آتش عذاب آخرت در آنان. نمودمي

 عذاب سخت خدا كه چرا[ رساندمي مجازات اشد به را او خدا] ورزد دشمني خدا با كس هر و اند،ورزیده
 (.دهدمي

 احزاب غزوة -4
 بود این آن سبب و شد واقع هجرت پنجم سال شوال در است، مشهور نیز خندق غزوة به جنگ این

 جنگ بر را قریش و رفتند مکه به بزرگانشان از تعدادی کردند ترک را مدینه نضیر بنی که این از بعد که
 آن از بعد و گفتند لبیک خواسته این به نیز قریش نمودند، تشویق وسلمعلیههللاصلی خدا رسول با

 «فزاره بنی» قبایل کردند، رخواستد را مسأله همین نیز آنها از و رفتند «غطفان» سوی به یهود بزرگان
 کردند، حرکت مدینه سوی به هم با همه و نمودند همکاری اعالن ایشان با «اشجع» و «مره بنی» و

 «فارسی سلمان» نمود مشوره یارانش با شنید را خبر این وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که هنگامی
 را خندق کندن فرمان وسلمعلیههللاصلی هللا ولرس کنیم، حفر خندقی مدینه اطراف در توانیممی: گفت
 آنجا به شانپیمانهم هایگروه و قریش که هنگامی شد، سهیم آن در شخصا  خودش و نمود صادر
 تعداد نداشت؛ خاطر به را آن مانند عرب و بودند، ندیده هرگز که کردند مشاهده را چیزی رسیدند
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 از یکی «اخطب بن حیی» بود، نفر هزارسه مسلمانان دتعدا و نفر هزارده جنگ این در مشرکین
 بزرگ «اسد بن کعب» نزد  بود کرده تحریک مسلمانان ضد بر را هاگروه دیگر و قریش که یهودیانی

 قدر آن کند، نقض بود مسلمانان و او بین که را صلحی پیمان تا خواست او از و رفت «قریظه بنی»
 را خود پیمان کردند قبول قریظه بنی که این تا رفت شانبزرگان نزد و کرد صحبت پیوسته شانبرای

 پیامبر آمد، گران بسیار مسلمانان بر امر این بپیوندند، هاگروه دیگر به مسلمانان با مبارزه در و بشکنند
 اما کند مصالحه مدینه ساالنة محصول سوم یک پرداخت با قریظه بنی با که کرد فکر وسلمعلیههللاصلی
 و خائنان این به نسبت که دیدند آن از برتر اسالم دلیل به را خود و نپذیرفتند را مسأله این ارانص
 که مشرکین سوارکاران از تعدادی ناگهانی حملة با جنگ نمایند، قبول را ایپستی چنین شکنانپیمان
 و کردند ارزهمب آنها با مسلمانان شد، شروع بگذرند خندق ترتنگ هایقسمت بعضی از خواستندمی

 از را او و آمد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نزد «عامر بن مسعود بن نُعیم» چندی از بعد کشتند، را ایشان
 بنی اطمینان مورد وی و است، شده مسلمان او که دانندنمی قومش گفت و نمود باخبر شدنش مسلمان
 پیامبر کن، امر مرا خواهیمی چه هر: گفت وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به سپس هست، نیز قریظه

 خود جنگ که چرا بده فریب چیزی به را ایشان توانیمی اگر هستی نفر یک فقط ما بین در تو»: فرمودند
 شانپیمانانهم و قریش بین توانست که این تا گرفت کار به را خود زیرکی تمام نُعیم «است فریب و حیله
 در شد، ایجاد شک دیگری به نسبت هاگروه از یک هر قلب در که اییج تا بیندازد، تفرقه قریظه بنی و

 را شانهایدیگ باد بود، سرد شدت به که کرد روان را شدیدی باد احزاب سوی به تعالی هللا شب همان



 
92 

 شب همان در که جایی تا نمود وحشت دچار را آنها همة و کرد پاره را شانهایخیمه ساخت، واژگون
 .است نمانده باقی آنها از اثری هیچ دیدند مسلمانان شد صبح که هنگامی کردند، کتر را منطقه
 :فرمود و کرده نازل را آیاتی تعالی هللا غزوه این در

ُكُروا آَمنُوا الَِذینَ أَیَُّها یَا} َسل نَا ُجنُود  َجاَءت ُكم  إِذ  َعلَی ُكم  هللَاِ نِع َمةَ اذ  ا َعلَی هِم  فَأَر  هَا لَم  نُود اَوجُ ِریح   َوَكانَ تََرو 
ا تَع َملُونَ بَِما هللَاُ قِكُم  ِمن  َجاُءوُكم  إِذ . بَِصیر  فَلَ َوِمن  فَو  َب َصارُ َزاَغتِ َوإِذ  ِمن ُكم  أَس   ال َحنَاِجرَ ال قُلُوبُ َوبَلَغَتِ اْل 

ِمنُونَ اب تُلِيَ هُنَالِكَ. الظُّنُونَا بِاّلَلِ َوتَظُنُّونَ  َوُزل ِزلُوا ال ُمؤ   [33-3:اْلحزاب]{ َشِدید ا ِزل َزاال 
 آمدند شما سراغ به لشكرها كه گاه بدان خودتان، حق در را خداي نعمت آورید یاد به! مؤمنان اي)
 دیدید،نمي را آنان شما كه كردیم روانه شانسوي به را لشكرهایي و گماشتیم آنان بر را تندباد ما ولي

 سوي به شما،[ شهر] پائین و باال طرف از دشمنان كه را زماني. كردیدمي كه را يكارهای دیدمي خداوند
 گوناگوني هايگمان و بود، رسیده لب به هاجان و بود، شده خیره هاچشم كه را زماني و آمدند شما

 (.افتادند اضطراب به سخت و شدند آزمایش  مؤمنان وقت این در. داشتید خدا دربارة
 در و داردمی بیان جنگ معرکة از را شاننشینیعقب کیفیت و منافقان موقف ندخداو آن از بعد
 :فرمایدمی مؤمنان وصف

ِمنُونَ َرأَى َولََما} َزابَ ال ُمؤ  َح   إِیَمان ا إاَِل َزاَدهُم  َوَما َوَرُسولُهُ هللَاُ َوَصَدقَ َوَرسُولُهُ هللَاُ َوَعَدنَا َما هََذا قَالُوا اْل 
لِ ِمنِینَ ِمنَ .یم اَوتَس  بَهُ قََضى َمن  فَِمن هُم  َعلَی هِ هللَاَ َعاهَدُوا َما َصَدقُوا رَِجال  ال ُمؤ   بََدلُوا َوَما یَن تَِظرُ َمن  َوِمن هُم  نَح 
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 زِيَ. تَب ِدیال  قِهِم  الَصاِدقِینَ هللَاُ لِیَج  ا َكانَ هللَاَ إِنَ َعلَی هِم  یَتُوبَ أَو  َشاءَ إِن  ال ُمنَافِقِینَ َویُعَذِّبَ بِِصد  . َرِحیم ا َغفُور 
ا یَنَالُوا لَم  بِغَی ِظهِم  َكفَُروا الَِذینَ هللَاُ َوَردَ ِمنِینَ هللَاُ َوَكفَى َخی ر  ا قَوِیّ ا هللَاُ َوَكانَ ال قِتَالَ ال ُمؤ  -11:اْلحزاب]{ َعزِیز 

10] 
 وعده ما به پیغمبرش و خدا كه است چیزي همان این :گفتند دیدند، را احزاب مؤمنان كه هنگامي)

. افزایدنمي ایشان تسلیم و ایمان بر جز هاسختي این. اندفرموده راست پیغمبرش و خدا و. بودند فرموده
 را خود پیمان برخي. اندبسته او با كه پیماني در اندبوده راست خدا با كه هستند مرداني مؤمنان میان در
 هدف. اندنداده خود پیمان و عهد در تبدیلي و تغییر گونه هیچ آنان. انتظارند در نیز برخي و دانبرده سربه
 كند، عذاب بخواهد گاه هر را منافقان و بدهد، پاداش شانصدق خاطر به را صادقان خداوند كه است این
 خداوند. است مهربان و آمرزگار خداوند كه چرا. بپذیرد را ایشان توبة و ببخشد[ كنند توبه اگر] یا و

 داشتند نظر در كه نتایجي از یك هیچ به كه حالي در بازگرداند، غم و خشم از لبریز دلي با را كافران
 (.است چیره و نیرومند خداوند و ساخت، نیازبي جنگ از را مؤمنان خداوند. بودند نرسیده

 قریظه بنی غزوة -0
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول و پیوست، وقوع به احزاب جنگ از بعد هجرت پنجم سال در غزوه این
 و قریش با چگونه  که دیدند و کردند مشاهده را یهود هایبدجنسی و هاکاریخیانت که هنگامی

 نقض مسلمانان با را شانپیمان که کردند اعالن سختی شدت آن در و شدند، همراه شانپیمانانهم
 اگر کردندمی زندگی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با مدینه در یهودیان این که آنجایی از و نمودند،
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 زیادی هایمصیبت مسلمانان به ایشان طرف از شد، که بودمی آن از غیر چیزی جنگ انتهای
 و نمایند ادب را کارفریب خائنان این که گرفتند تصمیم وسلمعلیههللاصلی پیامبر دلیل همین به رسید،می

 چنین هرگز دیگر که این تا سازند، پاک آنان زشتی از بود ایشان دعوت و جهاد مقر که را مدینه
 زشت هایویژگی طبق و برند، حمله شانمسلمان هایهمسایه بر تا نشود، فراهم شانبرای شرایطی
 .گردند ایشان نابودی فکر به شانیهودیت

 جنگ از که هنگامی وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که کندمی روایت عنهاهللارضی عایشه از بخاری
 موهایش بر غبار که حالی در آمد نزدشان جبرئیل نمودند غسل گذاشته را خود سالح و بازگشتند خندق
 ام،نگذاشته را سالحم هنوز من که قسم خدا به گذاشتی، زمین بر را سالحت تو: گفت و بود، نشسته
 بود همین: گویدمی عایشه. کرد اشاره قریظه بنی سوی هب و آنجا،: گفت کجا؟ سوی به: فرمودند پیامبر

 .نمودند حرکت شانسوی به وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که
 مگر خواندنمی را عصر نماز کسی که دهند ندا مردم بین در که داد دستور وسلمعلیههللاصلی پیامبر

 بود، عنههللارضی علی دست به الماس بیرق که حالی در کرد حرکت شانسوی به سپس قریظه،بنی در
 علی که هنگامی بود، سواراسب وششسی شانبین در که کردند حرکت ایشان با مسلمانان از هزارسه
 از همسرانش و وسلمعلیههللاصلی پیامبر مورد در را زشتی سخنان شد، نزدیک قریظه بنی قلعة به

 به که نمود درخواست و ساخت مطلع موضوع این از ار وسلمعلیههللاصلی پیامبر شنید، ایشان زبان
 تزویر و منافقت اخالق وسلمعلیههللاصلی پیامبر که جایی آن از نشود، نزدیک پلید هایانسان این

 چنین آورند،نمی زبان به سخنانی چنین دیگر ببینند مرا ایشان اگر فرمود دانستمی خوب را یهودیان
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 کردند؛ زبانی چرب به شروع افتاد وسلمعلیههللاصلی پیامبر به شانچشم که همین یهودیان شد هم
 ندارند، ایچاره دیدند که زمانی آنها و نمودند، محاصره را قریظه بنی قلعة روز وپنچبیست مسلمانان

 کرد؛ حکم موردشان در اوس بزرگ «معاذ بن سعد» شدند، تسلیم وسلمعلیههللاصلی خدا رسول حکم به
 گردند اسیر شانفرزندان شوند، کشته شانجنگجویان: گفت سعد -بودند اوس پیمانانهم از یظهقربنی-
 و ساخت، جاری را حکم این وسلمعلیههللاصلی خدا رسول شود، تقسیم مسلمانان بین در شاناموال و
 و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول ساختن نابود شانهدف که یهود هایدسیسه و هاتوطئه بر ترتیب این به

 .بخشید خاتمه بود آن اطراف و مدینه در دعوتش
 ایشان هایدشمنی و هاشکنیپیمان و هاکاری خیانت از که شد نازل کریم قرآن از آیاتی غزوه این در
 :داشتبرمی پرده جنگ این در مسلمانان به نسبت

ِجعُوا لَكُم  ُمقَامَ اَل یَث ِربَ أَه لَ یَا ِمن هُم  طَائِفَة  قَالَت  َوإِذ } تَأ ِذنُ فَار   بُیُوتََنا إِنَ یَقُولُونَ النَبِيَ ِمن هُمُ فَِریق  َویَس 
َرة  َرة  ِهيَ َوَما َعو  ا إاَِل یُِریُدونَ إِن  بِعَو  َها ال فِت نَةَ ُسئِلُوا ثُمَ أَق طَارَِها ِمن  َعلَی هِم  ُدِخلَت  َولَو . فَِرار   ثُواتَلَبَ َوَما َْلتَو 
ا إاَِل بِهَا بَارَ یَُولُّونَ اَل قَب لُ ِمن  هللَاَ َعاهَدُوا َكانُوا َولَقَد . یَِسیر  َد   هللَاِ َعه دُ َوَكانَ اْل  ئُوال   إِن  ال فَِرارُ یَن فَعَُكمُ لَن  قُل . َمس 

تُم  تِ ِمنَ فََرر  قَلِ إاَِل تَُمتَعُونَ اَل َوإِذ ا ال قَت لِ أَوِ ال َمو   [36-31:اْلحزاب]{ یال 
 كنار] اینجا! یثرب اهل اي: گفتند[ بودند االیمان ضعیف و منافق كه] آنان از گروهي كه را زماني و)

 به بازگشت] اجازه پیغمبر از هم ایشان از ايدسته. برگردید لذا نیست، شما ماندگاري جاي[ خندق
 و حفاظ بدون كه حالي در است، نااستوار و حفاظ ونبد ما هايخانه واقعا : گفتند و خواستند[ خود هايخانه
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 بدیشان و شوند آن وارد مدینه جوانب از احزاب اگر و. نبود[ جنگ از] فرار جز مرادشان و نبود نااستوار
 درنگ پیشنهاد این انتخاب براي كمي مّدت جز و پذیرندمي سرعت به برگردید دین از كه نمایند پیشنهاد
 پیمان و عهد نگریزند، و نكنند دشمن به پشت كه بودند بسته پیمان و عهد خدا با بال ق آنان! كرد نخواهند

 و داشت، نخواهد شما حال به سودي فرار این كنید، فرار شدن كشته یا مرگ از اگر: بگو. دارد پرسش خدا
 (.گرداندنمي مندتانبهره روزي چند از بیش خدا باشد، داشته سودي اگر
 :ایدفرممی که جایی تا
بَ قُلُوبِهِمُ فِي َوقََذفَ َصیَاِصیهِم  ِمن  ال كِتَابِ أَه لِ ِمن  ظَاهَُروهُم  الَِذینَ َوأَن َزلَ} ع   تَق تُلُونَ فَرِیق ا الرُّ

َرثَُكم . فَرِیق ا َوتَأ ِسُرونَ َضهُم  َوأَو  َوالَهُم  َوِدیَاَرهُم  أَر  ا َوأَم  ض  ء  ُكلِّ َعلَى هللَاُ َوَكانَ تَطَئُوهَا لَم  َوأَر  ا َشي  { قَِدیر 
 [17-16:اْلحزاب]

 پایین شاندژهاي از بودند كرده پشتیباني را احزاب كه را[ قریظه بني] كتاب اهل از كساني خداوند)
 و هازمین و. كردید اسیر را گروهي و كشتید را گروهي انداخت، هراس و ترس شانهايدل به و كشید،
. انداخت شما چنگ به بودید، ننهاده گام بدان هرگز كه را زمیني همچنین و ن،آنا دارایي و شانهايخانه
 (.است توانا چیزي هر بر خداوند گمانبي

 حدیبیه غزوة -6
 هللا رسول که گرفت نشأت آنجا از مسأله و داد رخ هجری ششم سال القعدةذی در واقعه این
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 موهای و شوندمی داخل هللابیت به آرامش و یتامن در اصحابش با که دید خواب در وسلمعلیههللاصلی
 حج برای را مردم اساس این به ندارند، هراس چیزی هیچ از که حالی در نمایندمی کوتاه را خویش
 با خورد و زد یا جنگ قصد خود حرکت این در وسلمعلیههللاصلی هللا پیامبر داد، باش آماده فرمان عمره
 بودند شده محروم الحرام هللا بیت دیدن از بود شده سال شش که صاران و مهاجران نداشت؛ را قریش
 حج قصد به نیز نشین صحرا هایعرب از بعضی ایشان همراه داشتند، کار این برای عجیبی شوق
 به که بود چهارپایانی و شتران وسلمعلیههللاصلی هللا خدا رسول پیشاپیش که حالی در و شدند، بیرون
 تا بستند احرام «ذوالحلیفه» نام به مکانی در شد،می برده قربانی برای خدا خانة متکری و تعظیم قصد
 حدود در را وسلمعلیههللاصلی پیامبر ندارند، را جنگ قصد  که بدانند قریش خصوصبه مردم
 یک که مسافر سالح جز سالحی خود با شانکدامهیچ که کردمی همراهی نفر پنجصد و هزاریک

 و آمد ایشان نزد شخصی رسیدند، «عسفان» منطقة به تا رفتند همچنان نداشتند، بود الفشغ و شمشیر
 یاد قسم و پوشیده را پلنگ هایپوست و اندگرفته آمادگی همه شده، خبر با شما حرکت از قریش: گفت
  حال به وای»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی هللا رسول شوید، وارد مکه به شما نگذارند هرگز که اندکرده
 هاعرب سایر با تا گذاشتندمی خود حال به مرا که شدمی چه برگرفته، در را شانهستی جنگ قریش
 آنان بر مرا خداوند اگر بود، قریش خواسته مطابق چیز این کردندمی نابود مرا ایشان اگر شوم، روروبه
 که حالی در جنگیدندمی شدندنمی درگیر من با اگر و شدند،می مشرف اسالم به همه گردانیدمی پیروز
 هللا تا کنممی جهاد قدر آن فرستاده مرا خدا چه آن برای قسم خدا به دارد؟ خیال چه قریش داشتند؛ قوت
 .«بمیرم آن راه در یا و کند مسلط را آن
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 بسب ایشان از و آمدند «خزاعه» از مرد چند رسیدند «حدیبیه» نام به مکه نزدیک مکانی به وقتی
 به و برگشتند ایشان اند،آمده عمره و خدا خانة زیارت برای تنها آنها که شد گفته پرسیدند، را شانآمدن

 است، آمده خانه زیارت به فقط نیامده جنگ برای او ایدکرده عجله محمد مورد در شما گفتند دیگران
 مکه وارد غلبه و زور با که بگوید ربع بعدا  تا داد نخواهیم اجازه او به هرگز خدا به نه: گفتند قریشیان

 .است شده
 این مورد در تا فرستادند وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نزد را «ثقفی مسعود پسر عروه» آن از بعد
 و برگشت، قریش نزد صحابه از بعضی با سخنانی کردن بدل و ردّ از بعد او کند، صحبت وی با مسأله
 به را آنان و کرد، تعریف وسلمعلیههللاصلی پیامبر به نسبت صحابه عجیب احترام و محبت از آنها برای
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سپس نپذیرفتند،؛ را او پیشنهاد این قریش اما نمود؛ تشویق وی با صلح

 توضیح اصحابش و پیامبر آمدن هدف از شانبرای تا فرستاد مکه اهالی سوی به را «عفان بن عثمان»
 این در رساندند، قتل به را وی مشرکان که شد شایع مسلمانان بین و انجامید طول به عثمان فتنر دهد،
 آن از بعد و نجنگیم، ایشان با تا گفت نخواهیم ترک را اینجا: فرمود وسلمعلیههللاصلی خدا رسول هنگام

 بزرگ درختان از رختید زیر در همه فراخواند، خدا راه در شهادت و جهاد بر بیعت برای را مسلمانان
 و آید میان به صلح که این مگر نکنند، فرار هرگز که کردند بیعت وسلمعلیههللاصلی پیامبر با ریگستان

 کنند صلح وی با دادند ترجیح و ترسیدند شدند خبر با بیعت مسألة از قریش که هنگامی شوند؛ شهید یا
 خود با سالحی هیچ و بمانند مکه در روز سه فقط و د،بیاین حج برای بعد سال و برگردند امسال که این بر
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 این تا فرستادند را «عمرو بن سهیل» منظور این به غالف؛ در هایشمشیر و نیزه مگر باشند نداشته
 ده مدت الی که قرار این بر پذیرفت، انجام قریش  مندیرضایت با صلح  اخیر در کند، اجرا را معاهده
 فرار مکه به وسلمعلیههللاصلی محمد افراد از کسی اگر نگیرد، صورت جنگی هیچ گروه دو بین سال
 به باید آمد وسلمعلیههللاصلی محمد نزد به مکه مردم از کسی اگر اما شودنمی گردانیده باز او به کرد
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر با ایشان از بعضی و آمد گران مسلمانان بر مسایل این  شود، بازگردانده مکه
 که جایی تا بود، شده ناراحت بیشتر همه از عمر میان این از کردند، جروبحث نامهعهد شروط مورد در

 اصحابش آن از بعد «کندنمی ضایع مرا هرگز او ام،هللا بندة من»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 کار این ناراحتی شدت از صحابه اما د،شون بیرون عمره احرام از شانموهای کردنکم با تا داد فرمان را
 باید چرا طرفی از و است، شده جلوگیری مکه به ورودشان از چرا که بودند عصبانی چون نکردند، را

 و برخاستند خودشان وسلمعلیههللاصلی پیامبر بپذیرند، صلح با رابطه در را شروطی چنین مسلمانان
 پیروی ایشان از باره یک به نیز مسلمانان کردند، کم احرام از شدن بیرون نشان به را شانموهای
 خدا رسول اما بود شده تمام گران مسلمانان بر که شروطی هایفایده که نگذشت دیری. نمودند
 نمایان بودند، راضی آنها به وحی پشتیبانی و عقلی توانمندی دوراندیشی، دلیل به وسلمعلیههللاصلی
 .شد

 : فرمایدمی که آنجا نهاد نام «مبین فتح» را جنگ این عالیت هللا که بود جاهمین از
نَا إِنَا} ا لَكَ فَتَح   ِصَراط ا َویَه ِدیَكَ َعلَی كَ نِع َمتَهُ َویُتِمَ تَأََخرَ َوَما َذن بِكَ ِمن  تَقََدمَ َما هللَاُ لَكَ لِیَغ فِرَ. ُمبِین ا فَت ح 
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تَقِیم ا انَص  هللَاُ َویَن ُصَركَ. ُمس  ا ر   [1-3:الفتح]{ َعِزیز 
 را تو آیندة و گذشته گناهان خداوند كه بود این هدف. ایمساخته فراهم را آشكاري فتح تو براي ما)

 را نایابي و نادر پیروزي و. فرماید هدایتت راست راه به و نماید، تمام تو بر را خود نعمت و ببخشاید،
 (.گرداند تو بهرة
 :فرمایدمی و گویدمی سخن وسلمعلیههللاصلی خدا رسول با بیعت از آن از بعد

قَ هللَاِ یَدُ هللَاَ یُبَایِعُونَ إِنََما یُبَایِعُونَكَ الَِذینَ إِنَ}  فَى َوَمن  نَف ِسهِ َعلَى یَن ُكثُ فَإِنََما نََكثَ فََمن  أَی ِدیهِم  فَو   بَِما أَو 
تِیهِ هللَاَ َعلَی هُ َعاَهدَ اأَج  فََسیُؤ   [31:الفتح]{ َعِظیم ا ر 

 بندند،مي پیمان خدا با حقیقت در بندند،مي پیمان تو با[ حدیبیّه الرضوانِ بیعة در] كه كساني گمانبي)
 آن و كند،مي شكنيپیمان خود زیان به كند شكنيپیمان كس هر! است آنان دست باالي خدا یَد  اصل در و

 بزرگي بسیار پاداش خدا کند، رعایت را آن و بماند وفادار است بسته خدا با كه پیماني برابر در كه كس
 (.كندمي عطا او به

  :است راضی دادند انجام را رضوان بیعت درخت زیر در که کسانی از خداوند که این و
ِمنِینَ َعنِ هللَاُ َرِضيَ لَقَد } تَ یُبَایِعُونَكَ إِذ  ال ُمؤ   َوأَثَابَهُم  َعلَی هِم  السَكِینَةَ فَأَن َزلَ لُوبِهِم قُ فِي َما فََعلِمَ الشََجَرةِ تَح 
ا  [33:الفتح]{ قَِریب ا فَت ح 
 را چه آن دانستمي خدا. كردند بیعت تو با درخت زیر در كه دم همان گردید راضي مؤمنان از خداوند)
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 را نزدیكي فتح و داد، شانهايدل به خاطري اطمینان لذا بود، نهفته شانهايدل درون در كه
 (.كرد شانپاداش
 کندمی صحبت بود حدیبیه غزوة سبب که وسلمعلیههللاصلی پیامبر خواب از پروردگار سوره این در

 :فرمایدمی و
یَا َرسُولَهُ هللَاُ َصَدقَ لَقَد } ؤ  ُخلُنَ بِال َحقِّ الرُّ  ُرُءوَسُكم  قِینَُمَحلِّ آِمنِینَ هللَاُ َشاءَ إِن  ال َحَرامَ ال َمس ِجدَ لَتَد 

ِرینَ ا َذلِكَ ُدونِ ِمن  فََجعَلَ تَع لَُموا لَم  َما فَعَلِمَ تََخافُونَ اَل َوُمقَصِّ  [17:الفتح]{ قَِریب ا فَت ح 
 در حتما  شما همة خدا خواست به. است داده نشان خود پیغمبر به درست و راست را خواب خداوند)
 خداوند ولي شد، خواهید مسجدالحرام داخل ترس، بدون و دهكر كوتاه مو و سرتراشیده و امان و امن

 (.آورد پیش نزدیكي فتح جهت همین به و دانستید،نمي شما كه دانستمي را چیزهایي
 بخش در ما و رفتمی شمار به حدیبیه صلح ثمرات از یکی که مکه فتح به بود ایاشاره این شاید
 را دین این کامیابی و پیروزی خداوند آن از بعد کرد، خواهیم هاشار آن به -هللا شاء إن- اندرزها و پندها
  :فرمایدمی و کندمی تأکید
َسلَ الَِذي هُوَ}  [ 13:الفتح]{ َشهِید ا بِاّلَلِ َوَكفَى ُكلِّهِ الدِّینِ َعلَى لِیُظ هَِرهُ ال َحقِّ َوِدینِ بِال هَُدى َرسُولَهُ أَر 
 هاآیین همة بر را آن تا است كرده روانه راستین آیین و رهنمون اب همراه را خود پیغمبر كه است خدا)

 (.باشد گواه خدا كه است كافي. گرداند پیروز
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 .مرتبه بزرگ پروردگار گفت راست

 خیبر غزوة -7

 آن در یهودیان که بود وسیعی سرزمین «خیبر» شد؛ واقع هجرت هفتم سال محرم اواخر در جنگ این
 .بود واقع شام جهت به مدینه شمال در مایلی صد افتمس در و کردند،می زندگی
 حدیبیه صلح با قریش طرف از که این از بعد وسلمعلیههللاصلی خدا رسول: نبرد این دلیل اما و

 مشکالت با حساب تصفیه فکر به کند، سازیپاک یهودیان شر از را مدینه شهر توانست و شد مطمئن
 هزارده حدود در و داشتند مستحکمی هایقلعه خیبر در هودیانی شد، مدینه اطراف یهودی اجتماعات
 این کنار در داشتند، اختیار در را مهمات و سالح از زیادی مقادیر که بردمی سربه آنها در جنگجو
 مسلمانان برای پریشانی و آشفتگی باعث که این از قبل باید و بودند خباثت و فریب و مکر اهل یهودیان

 خدا رسول همین برای شد،می حسابتصفیه آنان با شدندمی بود اسالم پایتخت که مدینه در
 و کرد حرکت بود سوار اسب صد دو شانبین در که نفر صدهزاروششیک همراه به وسلمعلیههللاصلی
 پیامبر رسید خیبر نزدیک وقتی کرد حرکت اسالم سپاه خواند، فرا نیز بودند حدیبیه در که را کسانی
 ای! بارالها»: کرد دعا گونه این هللا درگاه به خود سپس و بایستید،: گفت اصحابش به وسلمعلیههللاصلی

 بر در را چه آن تمام و زمین پروردگار ای و گسترده، سایه آن بر چه آن تمام و هاآسمان پروردگار
 چه آن بر و بادها پروردگار ای و سازند،می گمراه را چه آن و هاشیطان پروردگار ای و گرفته،

 نصیب را است موجود آن در چه آن خیر و آن اهل خیر و سرزمین این خیر که خواهیممی تو از وزند،می
 پیش به خدا نام به بریم،می پناه تو به است آن در چه آن شر و آن مردم شر و آن شر از و گردانی، ما
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 .«روید
 «نطاه دژ » نام به خیبر دژهای از یکی نزدیکی در سلموعلیههللاصلی پیامبر رسیدند آنجا به که زمانی

 تغییر را لشکر آمدن فرود مکان که داد نظر منذر بن حباب اما آورد، گرد را جنگجویانش و آمد فرود
 در و داشتند را تیراندازی بهترین که بودند مردمی آنها شناخت،می خوبی به را نطاه اهل او که چرا دهند

 امکان این کنار در  شود، سرازیر مسلمانان صفوف بر سرعت به توانستمی آنها تیرهای فعلی موقعیت
 کنند، گیر غافل را مسلمانان داشت وجود منطقه آن در که فراوانی نخل درختان از استفاده با شبانه داشت
 . ندکرد مکان نقل دیگر جای به مسلمانان همراه به و پذیرفته را وی نظر وسلمعلیههللاصلی پیامبر

 باقی قلعه دو که این تا کردند،می فتح دیگر از بعد یکی را خیبر هایقلعه مسلمانان و شد آغاز جنگ
 با شاناموال و خیبر ترک بر شان،هایخانواده و جنگجویان نجات برای شدند حاضر آن اهالی و ماند

 را مسأله این مسلمانان گویند، ترک را منطقه خود لباس دست یک با تنها و کنند مصالحه مسلمانان
 هاینوشتهدست و زیاد اسلحة قلعه دو این از اسالم لشکر گفتند، ترک را منطقه آنها و پذیرفتند،
 و کردند خواست در را هانوشته آن و آمده یهودیان چندی از بعد که آوردند دست به تورات از متعددی
 این در یهود هایکشته تعداد شود؛ گردانیده باز ایشان به که نمودند امر وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 .بودند نفر پانزده مسلمانان شهدای و نفر سه و نود جنگ

 :موته غزوة -3
 که بود شام سرحدات در ایقریه نام «موته» شد، واقع هجری هشتم سال االول جمادی در غزوه این
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 کشته جنگ این سبب است؛ المیت ربح شرق جنوب در شهری که شودمی یاد «بالکرک » نام به امروزه
 در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول بود؛ وسلمعلیههللاصلی پیامبر رساننامه «ازدی عمیر بن حارث» شدن
 نوشتند، عرب امیران و اطراف کشورهای پادشاهان برای  حدیبیه صلح از بعد که هایینامه جمله
 را او و فرستادند، بود شده تعیین هرقل جانب از که انیغس شمر ابی بن حارث بصرا امیر به نیز اینامه
 امیران از یکی رسید موته به وسلمعلیههللاصلی پیامبر فرستادة که هنگامی نمودند، دعوت اسالم به

 هایفرستاده از شاید روی؟می کجا: پرسید وی از بود روم پادشاه هاینشاندهدست از که غساسنه عرب
 رسول بر مسأله این. بزنند را گردنش و بگیرند را او داد دستور بله؛: گفت عمیر بن حارث هستی؟ محمد
 قتل به حارث جز خدا رسول فرستادگان از یک هیچ زیرا شد، تمام سخت بسیار وسلمعلیههللاصلی هللا

 رسیدمی نفر هزارسه به تعدادشان که را مسلمانان از لشکری وسلمعلیههللاصلی پیامبر بودند؛ نرسیده
 شد شهید زید اگر که نمود وصیت آنها به و نمود تعیین امیر ایشان بر را «حارثه بن زید» و کرد مجهز

 و گردانید امیر را «رواحه بن هللا عبد» شد شهید هم او اگر و سازید سرلشکر را «طالب ابی بن جعفر»
 دعوت اسالم به را آنها و برسد، عمیر بن حارث شهادت مکان به تا کند حرکت خواست زید از سپس
 ترس به را شما»: فرمود ادامه در و بجنگد، آنان با هللا کمک با آن غیر در و خوب، نمودند قبول اگر نماید

 بین از جهت و خدا، برای خدا، نام با کنم،می وصیت هستند شما با که مسلمانانی با خوبی و هللا تقوای و
 و پیرمردان زنان، کودکان، ننمایید، دزدی و نکنید انتخی هرگز کنید، مبارزه خدا به کفر بردن
 هیچ و نکنید، قطع را درختی و نشوید نزدیک نخل درختان به نکشید، را هاعبادتگاه پیشگانعبادت
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 وسلمعلیههللاصلی خدا رسول و کرد حرکت هللا رحمت پرتو در اسالم لشکر. «نسازید خراب را ایخانه
 مطلع آنجا در رسیدند «معان» منطقة به تا رفتند پیش به همچنان ایشان نمود، مشایعت را آنان شخصا 
 که دمشق از ایناحیه) «بلقاء» مناطق از «مآب» در و آورده شانمقابل به را عظیمی سپاه هرقل که شدند
 نصرانی؛ هایعرب و رومیان از متشکل بود لشکری این است، آمد فرود( بود کرده قصب را آن عمان
 منتظر یا بخواهند کمکی نفر وسلمعلیههللاصلی پیامبر از آیا که نشستند مشوره به یکدیگر با لمانانمس

 که ایدکرده وحشت چیزی از شما قسم خدا به»: گفت رواحه بن عبدهللا زمان این در بمانند، وی فرمان
 زیاد اساس بر مردم اب هرگز ما خواستید،نمی شهادت شما مگر شدید، بیرون آن به یابیدست برای
 آن با را ما تعالی هللا که دینی خاطر به بلکه  جنگیم،نمی خویش توانایی و قدرت یا و افراد تعداد بودن
 یا و پیروزی یا ماست آن از خوبی دو از یکی که یادآورید به پس کنیم،می مبارزه ایشان با داشته گرامی
 زید شد؛ آغاز مبارزه ترتیب این به و شوند وارد جنگ انمید به که نمودند موافقه وی با همه. «شهادت
 مبارزه قدر آن و گرفت دست به طالب ابی بن جعفر را اسالم بیرق او از بعد رسید، شهادت به تا جنگید
 بیرق شد، قطع راستش دست تا رزمید پیاده پای با همچنان بیاید پایین خویش اسب از شد مجبور تا کرد
 به تا گرفت آغوش در گونه همان را بیرق کردند، قطع هم را چپش دست فت،گر خود چپ دست به را

 رواحه بن هللا عبد وی از بعد شد،می دیده شمشیر و نیزه ضربة هفتاد از بیش بدنش در و رسید، شهادت
 «ولید بن خالد» اتفاق به مسلمانان همة هنگام این در شد، شهید تا رزمید هم او گرفت دست به را بیرق
 وی کرد،می شرکت آن در آوردنش اسالم از بعد او که بود جنگی اولین این کردند؛ انتخاب فرمانده را
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 و دهد، نجات نابودی از را اسالم لشکر توانست  تا بست کار به را خویش جنگی تیزبینی و زیرکی تمام
 .کرد حرکت مدینه سوی به آن از بعد
 چند هر و دادند، انجام روم برضد العرب جزیرة از رجخا مسلمانان که بود نبردی اولین جنگ این 

 خالف بر که جنگجویان بودن زیاد علت به اما نداشتند شرکت آن در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 .گویندمی غزوه را جنگ این رسیدمی نفر هزارسه به هاسریه

 .دادند را «هللا سیف» لقب ولید بن خالد برای جنگ این در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول

 فتح غزوة -3
 هریک که بود این حدیبیه صلح معاهدة مفاد از یکی. شد واقع هجری هشتم سال رمضان در مکه فتح

 بخواهد که هر و شود پیمانهم وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با تواندمی بخواهد که عرب قبایل از
 هللا رسول با «خزاعه» و بستند پیمان قریش با «بنوبکر» راستا این در گردد، پیمانهم  قریش با تواندمی

 حمله خزاعه بر بنوبکر قبیلة هجری هشتم سال یعنی سال همین در شدند؛ پیمانهم وسلمعلیههللاصلی
 کرده کمک را بنوبکر سالح و مال با قضیه این در هم قریش که کشتند، را آنان از نفر بیست حدود برده

 برای و شدند عصبانی و برآشفته شدیدا  رسید وسلمعلیههللاصلی خدا رسول به نسخ این وقتی بودند،
 را تجهیز فرصت قریش تا نساختند مطلع خود مقصد از را مردم ولی گرفتند، آمادگی قریش با مبارزه
 نگیرد، فرا را آن هاکشته اجساد و شود داشته نگاه حرام سرزمین حرمت امکان حد تا و باشد نداشته

 تصمیم از را آنها و بفرستد مکه به پنهانی شکل به را اینامه تا خواست «بدری بلتعة ابی بن حاطب» اام
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 تعدادی ایشان و ساخت مطلع نامه موضوع از را وسلمعلیههللاصلی پیامبرش خداوند کند؛ خبر با پیامبر
 بیابند؛ را نامه توانستند آنان و فرستادند، داشت خود با را نامه که زنی بازرسی برای را خود اصحاب از

 ای: گفت او کردی؟ چنین چرا: پرسیدند وی از و خوانده فرا را حاطب وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 که هستم مردی اما برنگشتم، دین از و دارم ایمان رسولش و هللا به من که سوگند هللا به خدا، رسول
 شانبرای کار این با خواستممی هستند، آنجا در فرزندانم و همسر و ارمند مکه در ایخانواده و قوم هیچ
 را گردنش دهید اجازه هللا رسول یا: گفت وسلمعلیههللاصلی پیامبر به عنههللارضی عمر بیابم؛ بانیپشتی
 نموده، شرکت بدر در مرد این»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی خدا رسول است، شده منافق مرد این بزنم،
 شما من بکنید خواهیدمی هرچه: فرموده که دانستهمی بدر اصحاب مورد در خدا  حتما  داندمی چه کسی
 .«بخشیدم را

 مردم و کرد افطار راه بین در نمود، حرکت مدینه از رمضان دهم روز وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 مدینه از خروج هنگام مانانمسل تعداد نمودند؛ افطار سفر مشکالت و هامشقت خاطر به ایشان با نیز
 سربازان. پیوستند آنها به نیز عرب قبایل از بعضی  «مرالظهران» منطقة در راه بین که بود نفر هزارده

 نزد گرفته اسیر را آنها یافتند دست همراهانش از نفر دو و ابوسفیان بر وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 راه در و بود شده مسلمان که- عباس و شد مسلمان فیانابوس آوردند، وسلمعلیههللاصلی خدا نبی

 که است مردی ابوسفیان: گفت -برخورد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به مدینه سوی به هجرت
 هر»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر کند، افتخار آن به تا کن کاری برایش دارد دوست را افتخارات
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 جاهمه در پیامبر فرستادة و رسید مکه به اسالم لشکر. «است امان رد برود ابوسفیان خانة به کس
 وارد مسجد به هرکس است، امان در ببندد را دروازه و شود داخل اشخانه به هرکس که کرد اعالن
 پیامبر بین این در است؛ امان در برود ابوسفیان خانة به هرکس و است، امان در شود
 مورد کرده استثناء رسولش و اسالم حق در حدشانبی جرایم دلیل به را نفر پانزده وسلمعلیههللاصلی
 شترش بر که حالی در شد مکه وارد وسلمعلیههللاصلی خدا رسول آن از بعد ندادند، قرار بخشش و عفو

 و بخورد، شتر زین به اشپیشانی بود نزدیک که بود کرده خم ایگونه به را سرش و بود نشسته
 و سیصد و کرد طواف را خدا خانة آن از بعد کرد،می شکرگذاری را هللا بزرگ پیروزی این بر پیوسته
 آن در نماز رکعت دو و شد داخل کعبه به سپس برد، بین از را داشت وجود آن اطراف در که بتی شصت
 در کرد، خواهد چه ایشان با بدانند تا بودند منتظر صبرانهبی قریش ایستاد، آن دروازة به بعد و خواند،

 خیر به: گفتند کرد؟ خواهم چه شما با کنیدمی گمان قریشان ای: گفت و کرد آنها به رو حساس لحظات آن
 همان شما به من امروز»: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر. بزرگواری برادرزادة و برادر تو خوبی، و

  :بود گفته یوسف برادرم قبال  که گویممی را سخنی
مَ َعلَی كُمُ رِیبَتَث  اَل} َحمُ َوهُوَ لَكُم  هللَاُ یَغ فِرُ ال یَو   [ 31:یوسف]{ الَراِحِمینَ أَر 
 چرا بخشاید،مي را شما خداوند نیست، میان در شما به نسبت توبیخي و سرزنش گونه هیچ امروز)
 (.است مهربانان ترینمهربان او كه

 .«آزادید شما بروید
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 پیامبر کنند، بیعت اسالم بر وسلمعلیههللاصلی خدا رسول با ات بستند صف مردم آن از بعد
 آن بر رسولش و خدا طاعت و سمع بر زنان از سپس و مردان از و نشستند صفا بر وسلمعلیههللاصلی
 ابو همسر هند زنان این میان در ندادند؛ دست زنان از یک هیچ با البته گرفتند؛ بیعت دارند، توان چه

 اعالن مباح را وی خون فتح روز در خدا رسول که نمود بیعت ایشان با ناشناس شکلی به نیز سفیان
 .نمود عفو را او و گذشت وی از شد مطلع قضیه این از که هنگامی و بود نموده
 این بگوید، اذان رفته کعبه بام بر که دادند دستور بالل به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول فتح روز در
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول اما آمد، گران بسیار شدند مسلمان بعدا  که قریش حاضران یبعض بر کار
 .داد فرمان چنین عمدا  آن، بزرگ حکمت و عظیم هدف خاطر به

 حنین غزوة -31
 خدا رسول وقتی. شد واقع مکه فتح از بعد چندی هجری هشتم سال شوال دهم در جنگ این
 از شدن فارغ از بعد ایشان که دانستند «ثقیف» و «هوازن» بزرگان  نمود فتح را مکه وسلمعلیههللاصلی
 نمایند، آغاز خودشان را جنگ گرفتند تصمیم دلیل همین به شد، خواهد ایشان متوجه زودی به مکه کار

 و زنان و دارایی تمام که داد فرمان را ایشان او بود، ساله سی جوانی «عوف بن مالک» شانرئیس
 بیشتر ثبات و استقامت باعث امر این تا ببرند جنگ به خود با نیز را شانچهارپایان و فرزندان

 پیامبر. بود نفر هزارسی تا بیست بین جنگ این در مشرکین لشکر تعداد شود، جنگجویان
 که آنانی مکه، ساکنان تمام و نمود، اعالن ایشان با مبارزه برای را خویش تصمیم وسلمعلیههللاصلی
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 وسلمعلیههللاصلی پیامبر با بودند شده مسلمان جدیدا  که دیگری تعداد و داشتند شرکت مکه فتح در
 بر صبح سفیدی در شانپیمانانهم و هوازن رسید، «حنین» منطقة به تا کرد حرکت لشکر شدند، همراه

 کردند، فرار و ترسیده مشرکان پرداختند، جنگ به ایشان با نیز مسلمانان و کردند حمله مسلمانان
 جمعیت نمود، گیرغافل را ایشان دشمن تیرهای  ناگهان که کردند غنایم نمودن جمع به شروع مسلمانان
 استر بر سوار وسلمعلیههللاصلی پیامبر کردند فرار مسلمانانتازه و مکه اهالی و خورد همبه مسلمانان
 زمان عین در ،«امعبدالمطلب فرزند من نیستم دروغگو خدایم پیامبر من»: فرمودمی مانده ثابت خویش

 را خویش سالح ناامیدی شدت از بسیاری شد؛ پخش وسلمعلیههللاصلی پیامبر قتل شایعة مسلمانان بین
 عباس شدند، جمع وسلمعلیههللاصلی خدا رسول اطراف در انصار و مهاجران از تعدادی اما انداختند،

 بودند کرده فرار که کسانی است، زنده خدا رسول: که برآورد دفریا داشت بلند و رسا صدایی که
 مسلمانان شوند؛ پیروز دیگر بار توانستند که جای تا یافت افزایش مؤمنان تعداد سرعت به و بازگشتند

 دست به فراوانی هایغنیمت گرفتند، اسیر را ایعده و کردند مبارزه به شروع ایشان پی در نیز دیگر
 خواستمی که نومسلمانان از کسانی بین در وسلمعلیههللاصلی پیامبر را آنها که ،افتاد مسلمانان

 راستی و ایمان بر که اعتمادی خاطر به انصار به و نمود، تقسیم سازد گرم اسالم به را شاندل
 .نداد چیزی هیچ داشت شاناسالم
 :شد نازل قرآن در جنگ این مورد در

مَ َكثِیَرة  َمَواِطنَ يفِ هللَاُ نََصَركُمُ لَقَد } َجبَت ُكم  إِذ  ُحنَی ن  َویَو   َعلَی ُكمُ َوَضاقَت  َشی ئ ا َعن ُكم  تُغ نِ فَلَم  َكث َرتُكُم  أَع 
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ضُ َر  بِِرینَ َولَی تُم  ثُمَ َرُحبَت  بَِما اْل  ِمنِینَ َوَعلَى َرسُولِهِ َعلَى َسكِینَتَهُ هللَاُ أَن َزلَ ثُمَ. ُمد   لَم  ُجنُود ا َوأَن َزلَ ال ُمؤ 
هَا  [16-10:التوبة]{ ال َكافِِرینَ َجَزاءُ َوَذلِكَ َكفَُروا الَِذینَ َوَعذَبَ تََرو 

 به را شما خودتان فزوني كه گاهبدان ُحنَین جنگ در و كرد یاري زیادي مواقع در را شما خداوند)
 تنگ شما بر وسعتش همه با زمین و امدندنی شما كار به اصال  فراوان لشكریانِ آن ولي انداخت اعجاب
 و پیغمبرش نصیب را خود آرامش خداوند سپس. نهادید فرار به پا و كردید پشت پس آن از و شد،

 این و كرد، مجازات را كافران و دیدید،نمي را ایشان شما كه فرستاد فرو را لشكرهابي و گرداند مؤمنان
 (.كافران كیفر است
 هاعرب دیگر که نگذشت چیزی درگرفت، عرب مشرکان و اسالم بین هک بود جنگی آخرین این
 .پیوستندمی اسالم به و شکستندمی را شانهایبت

 تبوک غزوة -33
 واقع هجری نهم سال رجب در که شودمی یاد نیز( سختی سپاه) یعنی «عسره غزوة» نام به جنگ این
 که بود این تبوک غزوة سبب. باشدمی شام و حجاز سرزمین بین القری وادی در ایمنطقه «تبوک». شد
 هایعرب که «غسان» و «عامله» ،«جذام« ،«لخم» هایقبیله و کرده جمع شام از را بزرگی گروه روم

 هجوم کار این از هرقل هدف آوردند، فراهم را عظیمی لشکر و شدند جایک آنها با نیز بودند نصرانی
 اخبار و بود شده ایجاد عربی جزیرة در که بود نوپایی دولت ساختن نابود و مدینه به آوردن
 مردم از وسلمعلیههللاصلی خدا رسول بود؛ انداخته وی قلب در را هراس و ترس آن هایپیروزی
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 از صادق مؤمنان بود، رسیده خود اوج به گرما زمان این در شوند، بیرون مقابله برای که خواستند
 هللا رسول ورزیدند؛ تخلف نفر سه فقط مؤمنان این جملة از و دندش آماده خاطر رضایت با و دلتهِ

 همین به نمایند، تجهیز را «عسره غزوة» خود اموال با که خواستند ثروتمندان از وسلمعلیههللاصلی
 مالش همة عنههللارضی ابوبکر گشت، سرازیر وسلمعلیههللاصلی پیامبر مسجد به فراوانی مال اساس

 مال عثمان و آورد، را خود دارایی نصف عنههللارضی عمر آورد، بود درهم هزار چهل از عبارت که را
 در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول و نمود، تجهیز را لشکر سوم یک که جایی تا کرد بخشش را فراوانی

 صحابه فقراء از تعدادی. «بیندنمی ضرر کاری هیچ با امروز از بعد عثمان»: فرمود کرده دعا وی حق
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول کنند، شرکت جهاد به آن با تا بودند نیافته سواریی وسیلة هیچ که آمدند
 که گشتندمی باز حالی در ایشان. «کنم سوار آن بر را شما تا یابمنمی چیزی نیز من»: فرمود شانبرای

 از منافقان میان این در بود، آلود اشک کنند انفاقش خدا راه در که مالی نبود اندوه از شانچشمان
 عذرهای با که رسید،می نفر چند و هشتاد حدود به تعدادشان که کردند خودداری سپاه همراهی

 رسول. پذیرفتمی ایشان از نیز وسلمعلیههللاصلی پیامبر و کردندمی تراشیبهانه کدام هر اساسیبی
 این کرد، حرکت بودند سوار اسب آن هزارده که ینفر هزارسی لشکری با وسلمعلیههللاصلی خدا

 ادامه را خود حرکت اسالم سپاه بودند، دیده خود چشم به هاعرب زمان آن تا که بود سپاهی ترینعظیم
 به کسی و نشد دیده جنگ از اثری هیچ اما ماندند، آنجا در روز بیست حدود در رسید، تبوک به تا داد

 .نیامد شانمقابل
 نازل را آیاتی پروردگار جنگ این بارة در بود، وسلمعلیههللاصلی خدا رسول غزوة نآخری این
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 :فرمود
َن َصارِ َوال ُمهَاِجرِینَ النَبِيِّ َعلَى هللَاُ تَابَ لَقَد } َرةِ َساَعةِ فِي اتَبَعُوهُ الَِذینَ َواْل   قُلُوبُ یَِزیغُ َكادَ َما بَع دِ ِمن  ال عُس 
ضُ َعلَی هِمُ َضاقَت  إَِذا َحتَى ُخلِّفُوا الَِذینَ الثاََلثَةِ َوَعلَى .َرِحیم  َرُءوف  بِهِم  إِنَهُ َعلَی هِم  تَابَ ثُمَ م ِمن هُ فَِریق  َر   اْل 
 التََوابُ هُوَ هللَاَ إِنَ لِیَتُوبُوا َعلَی هِم  بَتَا ثُمَ إِلَی هِ إاَِل هللَاِ ِمنَ َمل َجأَ اَل أَن  َوظَنُّوا أَن فُُسهُم  َعلَی هِم  َوَضاقَت  َرُحبَت  بَِما

 [333-337:التوبة]{ الَرِحیمُ
 پیغمبر از سختي روزگار در كه کسانی. پذیرفت را انصار و مهاجرین توبة و پیغمبر توبة خداوند)

 توبة خداوند هم باز. شود منحرف كه بود مانده اندكي آنان از ايدسته هايدل كه آن از بعد كردند پیروي
 كه پذیردمي هم را نفري سه آن توبة خداوند. است مهربان و رؤوف بسیار او كه چرا. پذیرفت را آنان

 تا[ جستند دوري آنان از و نگفتند سخن ایشان با خودشان خانوادة و مؤمنان و پیغمبر و] شدند واگذار
 خدا از گاهيپناه هیچ كه دانستند و آمد هم به شاندل و شد، تنگ آنان بر فراخي، همه با زمین که بدانجا
 تا داد توبه پیغام بدیشان خدا گاه آن. ندارد وجود[ بدو بردن پناه و او از استغفار با] خدا به برگشت جز
 (.است مهربان و پذیر توبه بسیار خدا گمانبي كنند؛ توبه
 آورده مختلف عذرهای که اعراب از کسانی و منافقین موقف مورد در زیادی آیات این کنار در 

 که داد قرار عتاب مورد ایشان هایمعذرت پذیرفتن برای نیز را پیامبرش خداوند و شد نازل بودند،
 .نمایید تالوت توبه سورة در را آیات این توانیدمی
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 اندرزها و پندها -ب
 :گوییممی سخن آن قواعد و اسالم در جنگ مشروعیت اسباب از آغاز در

 کتاب آیات کرد، آغاز نصیحت و موعظه و نیکی با را خویش دعوت وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 شانچشمان عاطفی و عقلی دالیل تمام با کوشیدمی و خواندمی ایشان بر را شدمی نازل وی بر که خدا
 مواجه وی با تمسخر و خشم با اول همان از قومش اما بگشاید، خرافات و پرستیبت هایگمراهی بر را

 خداوند که این تا گرفتند، قتلش به تصمیم آخر در و دادند، آزارش سپس و زدند تهمت وی به شدند،
 انتظار در قدرت دو پیوسته نیز جدید مکان در اما ساخت، فراهم را مطمئنی و امن مکان دعوتش برای

 به یارانش و وسلمعلیههللاصلی پیامبر هجرت که «قریش» یکی: بود وی دعوت نابودی برای فرصتی
 شده قدرتی به تبدیل وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای که مدینه اهالی آوردن ایمان برآن عالوه و مدینه
 آغاز همان از وسلمعلیههللاصلی پیامبر که «یهود» دیگری بود؛ پرانده قریش سر از را خواب و بود

 که آنجایی از اما باشد، داشته ستانهدو و آمیزمسالمت رفتاری آنها با خواستمی خویش استقرار
 در وسلمعلیههللاصلی پیامبر دیدند که این مجرد به است زورگو و مکار مند،عقده طبیعتی یهود طبیعت
 علیه بر یهود بزرگان خشم و حسادت گرفت، دستبه را انصار و مهاجران رهبری و شد مستقر مدینه
 .آمد جوش به بود، برخواسته رقابت به ایشان با مدینه بر خویش کامل تسلط با که جدید رهبری این

 و شدمی نازل ایشان بر کریم قرآن آیات مکه در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول اقامت مدت تمام در
  :فرمودمی دعوت مشرکان کردعمل مقابل در صبر به را آنها
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بِر } هُم  یَقُولُونَ َما َعلَى َواص  ا َواه ُجر  ر   هَج   [31:المزمل]{ َجِمیال 
 (.كن دوري ایشان از پسندیده گونة به و كن، شكیبایي گویندمي كه چیزهایي برابر در)
 و دشمنی بر شودمی نازل ایشان اذیت و آزار بر صبر مورد در آیاتی دیدندمی هرگاه هم مشرکان و
 قدرت خویش عدادت کمی و ضعف دلیل به نیز مسلمانان این کنار در افزودند،می خویش ظلم و حیله
 شد، مستقر مدینه در وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هنگامی و نداشتند، را ایشان آزارهای دفع و مقابله

 بر یهود هایبدجنسی و هاتوزیکینه و قریش هایدشمنی  شدند، شوکتی و قدرت صاحب مسلمانان
 دینی اسالم طرفی از و بگیرد، صورت ایحمله آنها بر داشت امکان لحظه هر و شد، آغاز شانعلیه
 در هم آن باشد فضایل و زیبا تصورات دنبال به و بسته حقایق بر را چشمش تواندنمی که است واقعی
 باید که داندمی اسالم بلکه گذارند،می احترام آن به نه و دارند ایمان فضایل این به نه که کسانی مقابل
 باطل شوکت و قدرت بر و بگیرد آمادگی ها،دشمنی با ابلهمق برای کند، حمایت قدرت وسیلة به را خود
 مخاطب را هاعقل راحتی به ساخته هموار اشخواه آزادی نیک دعوت برای را فرصت تا آید، فایق

 هدایت مسیر کردن روشن و خوبی و خیر برای و سازد، اصالح را فساد نماید، تزکیه را هانفس سازد،
 .یفروزدب و بسازد هاییمشعل راستی و

 نازل با هجری دوم سال در را جنگ تعالی هللا که بود اینها مانند و مصالحی و مسایل چنین دلیل به
 :گردانید فرض و کرده مشروع مسلمانان برای آیات این نمودن

ِرهِم  َعلَى هللَاَ َوإِنَ ظُلُِموا بِأَنَهُم  یُقَاتَلُونَ لِلَِذینَ أُِذنَ} ِرُجوا ینَالَذِ. لَقَِدیر  نَص   أَن  إاَِل َحق  بِغَی رِ ِدیَاِرهِم  ِمن  أُخ 
اَل هللَاُ َربُّنَا یَقُولُوا َكرُ َوَمَساِجدُ َوَصلََوات  َوبِیَع  َصَواِمعُ لَهُدَِّمت  بِبَع ض  بَع َضهُم  النَاسَ هللَاِ َدف عُ َولَو  مُ فِیهَا یُذ   اس 
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ا هللَاِ ضِ فِي َمَكنَاهُم  إِن  الَِذینَ. َعزِیز  لَقَِوي  هللَاَ إِنَ یَن ُصُرهُ َمن  هللَاُ َولَیَن ُصَرنَ َكثِیر  َر   َوآتَُوا الَصاَلةَ أَقَاُموا اْل 
ا بِال َمع ُروفِ َوأََمُروا الَزَكاةَ ِ ال ُمن َكرِ َعنِ َونَهَو  ُُمورِ َعاقِبَةُ َوّلِلَ  [43-13:الحج]{ اْل 

 و است رفته ستم بدیشان كه چرا گردد،مي[ تحمیل] جنگ آنان به كه شوديم داده كساني به اجازه)
 اخراج خود كاشانة و خانه از ناحق به كه كساني همان. كند پیروز را ایشان كه این بر است توانا خداوند
 از يبعض خداوند اگر اصال ! است خدا ما پروردگار اندگفتهمي كه است بوده این شانگناه تنها و اندشده
 هايكنشت و[ مسیحیان] كلیساهاي و[ دنیا تاركان و راهبان] دیرهاي نكند دفع بعضي وسیلة به را مردم

 به و گردد؛مي ویران و تخریب شود،مي یاد بسیار خدا آنها در كه[ مسلمانان] مسجدهاي و ،[یهودیان]
 و نیرومند خداوند. دهند یاري را او[ معابد و آیین از دفاع با] كه را كساني دهدمي یاري خدا مسلم طور
 را زكات و دارندمي برپا را نماز بخشیم، قدرت را ایشان زمین در هرگاه كه هستند كساني. است چیره
 (.گرددمي بر خدا به كارها همه سرانجام و نمایند،مي منكر از نهي و معروف به امر و پردازند،مي

 خوب موضوع اهمیت دلیل به و شد، نازل جنگیدن جازةا و جنگ مورد در که بود آیاتی اولین اینها
 اهداف و فایده و جنگ به دادن اجازه حکمت به بتوانیم بهتر تا کنیم توقف آیات این مقابل در اندکی است
 :ببریمپی آن

 الَِذینَ} لفظ به مؤمنان از که شودمی دیده شد داده مؤمنین برای قتال اجازة که ایآیه شروع در -3
 مشتق کلمة به حکم دادن ارتباط که است این عربی زبان معروف قواعد جمله از و  است شده یاد{ تَلُونَیُقَا
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 کلمة از{ یُقَاتَلُونَ} وقتی پس است، حکم دلیل گرفته قرار اشتقاق مورد  چه آن که است معنا این به
 که اندکسانی شده داده شانبرای جنگ اجازة که مؤمنانی این که است معنا این به شده مشتق{ المقاتله}

 این است، شده مبارزه اعالن ایشان علیه بر و رسیده آزار و ستم ایشان بر اندگرفته قرار جنگ مورد
 قبال  که است ستمی ایشان برای جنگ اجازة علت که دارد موضوع این به اشاره صراحتا  مسأله
 در تعالی هللا چه چنان است، مثل به مقابله و خود از دشمن ساختن دور همانند کار این و شده شانمتوجه
 :فرمایدمی دیگر جای
تََدى فََمنِ} تَدُوا َعلَی كُم  اع  تََدى َما بِِمث لِ َعلَی هِ فَاع   [334:البقرة]{ َعلَی كُم  اع 
 چه] كنید تجاوز و تعّدي آن، همانند او بر گرفت، پیش در را شما بر تجاوز و تعّدي راه كه هر)

 قصاص اخذ براي مبارزه و خویشتن از دفاع آن برابر در لیكن است، ممنوع تجاوز و تعّدي آغازكردن
 [(.است آزاد
 [41:الشورى]{ ِمث لُهَا َسیِّئَة  َسیِّئَة  َوَجَزاءُ}
 (.است آن همسان كیفري بدي، هر كیفر)
 روی از بودند تهانداخ راه به مسلمانان علیه بر مشرکان که جنگی شده تصریح آیه این در همچنین -1
{ ظُلُِموا بِأَنَهُم }: فرمایدمی آیه این در تعالی هللا که چرا نداشته، حقی بر دلیل هیچ و بوده دشمنی و ظلم
 ایشان بلکه نبودند، ستمکار و ظالم مکه مؤمنان بنابراین بود، شده ظلم ایشان بر که این سبب به یعنی
 اخالق و خرافات و اوهام بند از را خود که خواستندمی شانقوم از و کردندمی دفاع خود عقیدة از
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 .سازند آزاد ناشایست
 و پیوسته، وقوع به آن در ستم و ظلم این که نموده تصریح ایتاریخی حقایق به خداوند دوم آیة در -1 
 هراند بیرون شانسرزمین از که اندکسانی شده داده جنگ اجازة ایشان به که مؤمنانی این که این آن
 از و شود رانده بیرون وطنش از انسان که ندارد وجود بدتر ظلمی این از راستی به و اند،شده

 .گردد طرد سرزمینش
 قوم با ایشان چون که این آن و گردیده بیان نیز شانسرزمین از مؤمنان اخراج سبب آیه همین در -4
 پرستیدندمی را واحد یگانة هللا و دندکر مخالفت باطل خدایان عبادت و پرستیبت به نهادن گردن در خود
 آنها به مورد این در خواستنمی قریش و دادند آزار و زجر را ایشان عقیده، خاطر به تنها شانقوم

 .بدهد آزادی
 آن آوردندستبه برای توانندمی ایشان نباشد موجود عقیده آزادی مؤمنان برای که زمانی تا -0

 .نمایدمی افتخار آن به دنیا این زندگی در انسان که است ارزشی بهاترینگران آزادی این زیرا بجنگند،
 تأمین تنها اشفایده گردیده مشروع مؤمنان برای که جنگی نمایدمی بیان تعالی هللا آن از بعد -6

 آن از نیز مسیحیت و یهود یعنی آسمانی دیانات دیگر پیروان بلکه نیست خودشان برای دینی آزادی
 و قدرت که هنگامی و کردندمی مبارزه دینبی پرستانبت با مسلمانان روزگار آن در شوند،می مستفید
 تا کنند، حمایت مساجدشان کنار در نیز نصارا و یهود هایگاهعبادت از توانستند یافتند شوکت

 دروازة و یابند استیال ایشان بر نتوانند نمایندمی مبارزه الهی ادیان با که دینانبی و پرستانبت
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 :است واضح کامال آیه این در تعالی هللا سخن در موضوع این ببندند، را شانهایگاهعبادت
اَل} َكرُ َوَمَساِجدُ َوَصلََوات  َوبِیَع  َصَواِمعُ لَهُدَِّمت  بِبَع ض  بَع َضهُم  النَاسَ هللَاِ َدف عُ َولَو  مُ فِیهَا یُذ  ا هللَاِ اس  { َكثِیر 

 [41:الحج]
 و[ دنیا تاركان و راهبان] دیرهاي نكند دفع بعضي وسیلة به را مردم از بعضي خداوند اگر ال اص)

 یاد بسیار خدا آنها در كه[ مسلمانان] مسجدهاي و ،[یهودیان] هايكنشت و[ مسیحیان] كلیساهاي
 (.گرددمي ویران و تخریب شود،مي

 است، مسیحیان کلیساهای «بیع» شود،می هنامید نیز «دیر» که است راهبان هایکدهخلوت «صوامع»
 نابود برای اسالم در جنگ که شودمی واضح ترتیب این به. گویند را یهودیان کلیساهای نیز «صلوات»

 از آسمانی هایدین حمایت برای بلکه نیست هاگاهعبادت نمودن ویران یا آسمانی هایدین ساختن
 .باشدمی شدن مسدود و ویرانی از شانمحافظت و پرستانبت و دینانبی تسلط

 را گرددمی مرتب مشروع، جنگ این در مؤمنان پیروزی بر که نتایجی پروردگار سوم آیة در و -7
 بر تصرف و هانعمت خوردن و هاملت استعمار جنگ این پیامد که سازدمی واضح و فرماید،می تصریح
 به که است مسایلی پیروزی این ثمرة بلکه نیست،  دیگر مردمان هایارزش نمودن خوار و هاثروت

 :از اندعبارت که باشد،می جوامع نفع و انسانیت مصلحت
 .{الَصاَلةَ أَقَاُموا} نماز عبادت طریق از جهان در روحی عروج انتشار -الف
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 .{الَزَكاةَ َوآتَُوا} زکات طریق از هاملت بین در اجتماعی عدالت گسترش -ب
 .{بِال َمع ُروفِ َوأََمُروا} هاخوبی به امر با جامعه تعالی و کرامت حفظ و صالحم بر همکاری تحقق -ج
ا} هابدی از جلوگیری با فساد و جرم شرارت، با مبازره بر همکاری -د  .{ال ُمن َكرِ َعنِ َونَهَو 

 لتدو برپایی با شود،می مرتب شاندشمنان با جنگ در مسلمانان پیروزی بر که اندنتایجی هااین
 در وی سقوط از جلوگیر و خیر، راه از انسان ارتقای اجتماعی، تکافل روحی، تعالی برای اسالمی
 تعیین جنگ برای را آن اسالم که اهداف این از باالتر و برتر توانمی کجا در شود؛می کار شر مسیر
 ایعمومی اهداف با فشهد که یافت توانمی کنون تا دور هایگذشته از را جنگ کدام یافت، هدفی نموده
 را آنها که نهد بنا اساسی بر را جوامع و کند برابری شده بیان کلی طور به مردم فایدة برای اسالم در که
 بازگشت سوی به راهی که ایگونه به دهد، حرکت انسانیت مبنای بر پیشرفتی و انسانی تعالی سوی به
 در چه آن مانند و ریزی،خون و جنگ دینی،بی ،بندوباریبی گری،الابالی از اولیه هاینادانی به

 .باشد نداشته است شده حاصل غربی مادی تمدن سایة در که پیشرفتی
 را هللاسبیل فی مفهوم توانیممی راحتی به بردیمپی جنگ اجازة با رابطه در اسالم اهداف به چون و
 در عدالت و تعالی صلح، خیر، ققتح برای که است جهادی همان خدا، راه در جهاد پس کنیم، درک نیز

 هللا سوی به حرکت مسیر و اوست، سوی به حرکت مسیر همان خدا راه و شودمی پا بر جوامع
 .باشد تجاوز و گناه از دوری و خدا از ترس و نیکی بر همکاری و محبت و خیر جز راهی تواندنمی

 که ایتاریخی اسباب و جنگ مشروعیت برای اسالم اهداف مورد در بود مختصر توضیحی این
 هللا رسول زمان یعنی اسالم اولیة مبارزات اندرزهای و هادرس از اینک و. شد حکم این به منجر
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 صحبت جداگانه شکل به جنگ هر هایدرس از خواستمی دلم گوییم؛می سخن وسلمعلیههللاصلی
 تا داشت آن بر مرا امر این گرفت، دخواه بر در را صفحه هاده کنم چنین اگر و است کم وقت اما کردممی

 مستفید بتوانیم تفصیلی شکل به جنگ هر مختلف هایدرس از تا کنم جایک را پندها این همة باری
 .نمایم اقدام امر این به آینده سال شود سبک بیماری و دهد فرصت اجل و بخواهد خدا اگر شاید شویم؛

 در که قریش قافلة به یابیدست برای وسلمعلیههللالیص پیامبر و بود، بدر مسلمانان، جنگ اولین -3
 جنگ به تصمیم مشرکان و یافت نجات قافله اما بود، شده بیرون بود، مکه سوی به شام از بازگشت راه
 که است این دانست باید چه آن اما شد؛ بیان قبال  که گذشت طور همان مسأله و گرفتند، را مسلمانان با

 گانپیشهتهمت چه چنان گیریراه و زورگیری بر عالقمندی بر داللت قریش قافلة به یابیدست
 از قریش که بود اموالی جبران و تالفی یکی آن هایانگیزه جمله از بلکه نیست، گویندمی مستشرق
 را شاناموال و کاشانه و خانه که ساختند مجبور را مسلمانان اکثر ایشان بودند؛ گرفته مهاجر مؤمنان
 کردند، تصاحب را شانهایمال و فروختند، را شانهایخانه مکه از شانرفتن از بعد و یند،گو ترک
 پیامبر چه آن مانند کاری که داریم مثل به مقابله قانون نام به حکمی حکومتی قوانین در ما هم امروز
 الزم دارد؛ وجود ئیلاسرا و ما بین که وضعیتی مانند دهد،می اجازه را دادند انجام وسلمعلیههللاصلی
 بر یابیدست جهت در هاییتالش هم دیگر بار هفت بدر جنگ از قبل که بگیریم نظر در را این است
 مهاجران تنها بودند شده بیرون موارد این در که کسانی تمام و بود گرفته صورت قریش هایقافله
 و الهی قوانین تمام که بود شانرعیش حق این زیرا بود، نشده اعزام هم انصار از نفر یک حتی و بودند
 هایکاروان از جلوگیری جهت که ایگانههفت هایتالش به ادامه در کردند؛می تأیید را آن انسانی
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 .کنیممی اشاره گرفت صورت قریش

 شد بیرون حمزه سرکردگی به گروهی هجری هفم ماه آغاز در. 

 کرد حرکت حارث بن عبیده رهبری به ایسریه هشتم ماه در. 

 شد بیرون نهم ماه در وقاص ابی بن سعد سریة آن از بعد. 

 «گرفت صورت دوازدهم ماه در «ودان غزوة. 

 «شد واقع هجری سیزدهم ماه در «بواط غزوة. 

 گرفت صورت ماه همین در نیز کبرا بدر غزوة. 

 «پیوست وقوع به هجری شانزدهم ماه اوایل در «العشیره غزوة . 
 شرکت آن در نیز انصار از نفر یک حتی و بود مهاجران از متشکل هاسریه و هاغزوه این تمام
 .کندمی تأیید را ما سخن امر، این که نکردند

 قدرت با بلکه نیست تسلیحات و امکانات فراوانی و تعداد کثرت به مبارزه میدان در پیروزی -1
 آتشین، ایمان پاک، عقیدة از را ایعالی نمونة هامیدان این در اسالم سپاه است، لشکر معنوی و روحی

 نشان و گذاشتند، نمایش به خود از را وی جنت و هللا ثواب به عالقه و شهادت کسب برای خوشحالی
 در اند؛حالخوش برهانند فساد و وحشت و گمراهی بند از را خود اندتوانسته که این از حد چه تا که دادند
 اجتماعی، روابط پاشیدگیهم از اخالق، نابودی قیده،ع فساد از اینمونه مشرکین لشکر زمان عین



 
123 

 .بودند ساختگی خدایانی و پدران و گانگذشته تقالید برای کورکورانه تعصبات و هالذت در فرورفتن
 که بینیدمی کنید دقت دادندمی انجام جنگ شروع از قبل سپاه دو از یک هر که کارهایی به اگر

 و بنوشند شراب و گزینند اقامت آنجا در روز سه بدر جنگ شروع از قبل خواستندمی مشرکان
 هاعرب همة تا برافروزند آتش آنجا در و بنوازند، موسیقی و کنند سرایینغمه شانبرای آوازخوانان

. است شانپیروزی برای راهی این کردندمی گمان آنها ببرند، حساب ایشان از و بشنوند را شانآوازة
 آنها که خواستند وی از و آوردند روی خدا به شانهایقلب تمام با بدر جنگ شروع از قبل مسلمانان اما
 کردند،می استشمام را جنت بوی و پروراندندمی دل در را شهادت آرزوی ایشان گرداند، پیروز را

 را مؤمنش بندگان پیروزی خداوند از التماس با و بود افتاده سجده به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 شکست رانشهوت گرایانبیهوده و شدند پیروز خاشع خداترسان که شد این نتیجه و بود؛ خواسته
 .خوردند
 داشته ایمقایسه هاجنگ از یک هر در مشرک جنگجویان و مسلمان جنگجویان تعداد بین اگر و
 از پیروزی همیشه آن دوجو با اما بودند، مسلمانان برابر چند مشرکان تعداد بار هر که یابیممی در باشیم
 خطای اگر شدند، پیروز مسلمانان نهایت در که حنین و احد جنگ دو در حتی است، شده مسلمانان آن

 هرگز شکستی نوع هیچ بودنمی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دستور با مخالفت و مسلمانان
 .شدنمی شانمتوجه

 با مقابله از بودن خوش و جنگ میدان به شدن وارد در سپاه عالقمندی و جدی تصمیم و عزم -1
 بسیار کامیابی و پیروزی به اطمینان و اشنقشه اجرای در را فرمانده و رهبر که است مسایلی دشمن
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 .افتاد اتفاق بدر جنگ در مورد این که گونه همان کندمی کمک
 وارد به را ایشان باید است سرد شانانگیزة و ندارند جنگ به ایعالقه افرادش بیندمی اگر فرمانده

 در مبارزه به شوق و شور و رضایت از که این تا نسازد مجبور مبارزه و جنگ میدان به شدن
 برای بدر جنگ شروع از قبل وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که دیدیم و شود، مطمئن شانهاینفس
 .نمود مشوره یارانش با منظور همین

 و جنگ میدان پیروزی در ایشان عالقمندی ةدهند نشان انرهبرش زندگی از سربازان محافظت -4
 و  است دعوت ماندن زنده معنی به او بودن زنده زیرا بپذیرد، را قضیه این باید نیز رهبر و است، دعوت
 .شد خواهد مبارزه میدان در شکست به منجر مرگش
 دیگر در و بسازند سایبانی شبرای تا داد رضایت وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که دیدیم بدر جنگ در
 زدند حلقه پیامبرشان پیرامون گوراست مؤمن زنان و مردان که دیدیم «حنین» و «احد» یعنی نیز هاجنگ

 نه وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که دیدیم و کردند، محفظت دشمنان تیرهای از را وی شانهایجان با و
 با نیز هللا محافظت و داشت مثالبی شجاعتی خود که این جودو با نکرد، منع کار این از را ایشان تنها
 تشکر عماره ام نسیبه از ایشان دیدیم که طور همان نمود، تمجید کارشان این بر را آنها بلکه بود، وی
 .سازد همراه وی با جنت در را فرزندانش و همسر او، پروردگار که نمود دعا برایش و کرد
 همان کندمی همراهی خود جانب از لشکری با هاجنگ در را صادقش مؤمن بندگان پروردگار -0
 هللا پاک ذات! بله نمود؛ روان را بادها احزاب جنگ در و فرستاد، فرو را مالیکه بدر جنگ در که گونه
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 :فرمایدمی خود که حالی در گذاردمی خودشان حال به کنندمی مبارزه او راه در که را مؤمنانی چگونه
رُ َعلَی نَا َحقّ ا َوَكانَ} ِمنِینَ نَص   [47:الروم]{ ال ُمؤ 
 (.است بوده واجب ما بر مؤمنان یاري همواره و)
 :فرمایدمی دیگر جایی در و
 [13:الحج]{ آَمنُوا الَِذینَ َعنِ یَُدافِعُ هللَاَ إِنَ}
 (.مؤمنان از كندمي دفاع خداوند)
 ایگونه به را زمینه و باشد، دشمنانش هدایت قمندعال که است این صادق دعوتگر هایویژگی از -6
 علت به توانمی جاهمین از و دهد، جای شانهایقلب در را هدایت هللا شاید تا سازد فراهم شانبرای

 که بود امیدوار ایشان برد، پی «بدر» اسیران از فدیه گرفتن در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول عالقمندی
 وی سوی به و کنند عبادت را خدا که باشند داشته فرزندانی خود از بعد و نماید تهدای را آنها خداوند
 خاطر به آن دهدمی قرار عتاب مورد باره این در را خدا رسول کریم قرآن دیدیم اگر و نمایند، دعوت

 و فتنه سرکردگان محاکمة و خدا دشمنان ترساندن از عبارت که بود  اسالم برای دیگری مصلحت
 با زیرا گردید،می تضعیف قریش مقاومت شدندمی کشته بدر روز اسیران اگر و باشد؛می یگمراه
 از زدندمی دامن مؤمنان ضد بر را دشمنی و فتنه آتش که را بزرگانی از بسیاری قریش آنان شدنکشته
 .دادمی دست

 عباس بودن آن و اردد نیز دیگری مسألة به اشاره وسلمعلیههللاصلی پیغمبر جانب از فدیه قبول
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 کمک برای اسالمش ازاعالن قبل عباس است؛ جنگی اسیران بین در وسلمعلیههللاصلی پیامبر عموی
 سری کامال  که دوم عقبة بیعت در ایشان با و بود نموده زیادی تالش وسلمعلیههللاصلی خدا رسول به
 تا ساخت،می باخبر قریش تحرکات تمام از را وسلمعلیههللاصلی خدا رسول و داشت، حضور نیز بود
 پیامبر صورت این در ساخت،می پنهان را خویش اسالم ولی بود شده مسلمان وی من نظر به که جایی
 و بودمی مسلمان وی که صورتی در برساند؟ قتل به را وی توانستمی چگونه وسلمعلیههللاصلی
 را مسلمان قتل که بود کرده مخالفت خویش شریعت با ندرسامی قتل به را وی وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 باز باشد مشرک هنوز داشت امکان که حالی در دادمی قرار استثناء قتل از را وی اگر و داند،می ناجایز

 هم با جنگندمی پیامبرش و خدا با که کسانی تمام اسالم در زیرا بود کرده مخالفت خویش شریعت با هم
 و مشرکان تا شدمی باعث موضوع این و ندارد؛ وجود بیگانه و خویش و قوم ینب فرقی و برابراند
 وی دوری و خدا رسول عدالت به اعتماد و بزنند، دامن مسأله این به شمرده غنیمت را فرصت منافقان

 .نبود دعوت مصلحت به اصال  قضایا این و ببرند، سؤال زیر را امور همة در نفسانی هوای از
 در که طور همان شود،می جنگ میدان در خسارت به منتهی زیرک و دانا رهبر فرمان اب مخالفت -7
 لشکر سر پشت در را ایشان وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که تیراندازانی اگر کردیم، مشاهده احد واقعة

 اندند،ممی ثابت خویش جای در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دستور طبق بودند کرده تعیین نگهبان
 به آخر در را جنگ آغاز شکست نبودند قادر و یافتندنمی را شانزدن دور فرصت هرگز مشرکان
 و گردید، دشمن کامیابی و فرصت دادن دست از باعث نافرمانی این که بود همین کنند؛ تبدیل پیروزی
 :فرمایدمی داده بیم عذاب به شانرسول فرمان مخالفت در را مؤمنان نیز خداوند
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َذرِ} ِرهِ َعن  یَُخالِفُونَ الَِذینَ فَل یَح   [61:النور]{ أَلِیم  َعَذاب  یُِصیبَهُم  أَو  فِت نَة  تُِصیبَهُم  أَن  أَم 
 كه این یا گردد، گیرشانگریبان بالیي كه بترسند این از باید كنند،مي مخالفت او فرمان با كه آنان)

 (.شود دچارشان دردناكي عذاب
 شکست و ناکامی به منجر آن مانند چیزهایی و دنیوی هایغنیمت و مادیات به داشتن چشم -3
 کردن جمع طمع به تیراندازان طرف از سنگر رهاسازی نتیجة در احد جنگ در چه آن مانند گردد،می

 به ایعده شدند پیروز مسلمانان آغاز در که زمانی افتاد، حنین جنگ در که اتفاقی یا و داد،رخ غنایم
 مسلمانان بر و گشته باز دشمنان که شد سبب این و کردند رها را دشمن تعقیب ها،غنیمت داشتمچش
 صادق مؤمنان و وسلمعلیههللاصلی خدا رسول پایداری و ثبات اگر و دهند شکست را آنها و نمایند حمله

 عین نیز اهدعوت مورد در. شدنمی مبدل آشکاری پیرزوی به شکست، این هرگز بودنمی اطرافش
 خانه و زمین و اموال کسب در ایشان طلبیزیاده و دنیا مال به دعوتگران داشتنچشم و است قضیه
 باعث مسأله این حتی. گرددمی دیگران روان و روح در آن شدن اثربی و دعوت شدن فاسد باعث
 را وی است ممکن حتی شوند؛ مشکوک خواندمی فرا چه آن به دعوتگر راستگویی در مردم شودمی
 به دنیوی هایبهره به یابیدست کار این از را مقصدش و کنند هللا الی دعوت از جوییاستفاده به متهم
 باعث و هللا دین به آنان شدن داخل مانع مردم اذهان در اعتقادی چنین  ایجاد بدانند؛ اصالح و دین نام

 .گرددمی نیز مخلص و صادق دعوتگران بدنامی
 وسلمعلیههللاصلی خدا رسول اطراف در فرزندانش و همسر و عماره ام نسیبه استقامت در -3
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 مسلمان زن بزرگ نقش که است متعددی دالیل جمله از دلیلی بود، مانده تنها احد جنگ در که هنگامی
 بار که مسلمانی زنان به ما امروز احتیاج بر است دلیلی و دهد،می نشان اسالمی دعوت پیروزی در را

 مادران و دختران و زنان میان در را دعوت و گیرند دوش به دیگر باری را هللا الی دعوت ینسنگ
 تعلیمات و اسالم به زدنچنگ و رسولش و هللا محبت شانکودکان هاینفس در دوباره تا دهند انتشار

 .نماید رشد اجتماع مصلحت و خیر جهت در کردن کار و آن
 نداشته زنانی چنین از کافی تعداد به یا و باشد خالی دعوتگر مسلمان زنان از دعوت میدان که مادامی

 رفت، خواهد پیش به لنگانلنگ اصالح حرکت و بود خواهد کوتاه دعوت هایگام که دانست باید باشیم،
 را خیر دعوت نیز زنان یعنی امت دیگر نصف که زمانی تا داشت خواهد ادامه همچنان حالت این و

 در الهی محکم ریسمان به زدنچنگ و دین برپایی جهت در تالش و نیکی هب محبت و بشنوند
 .شود زنده ضمیرشان

 مسیر در که کسانی تمام برای دارد پیامی احد روز در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول شدن مجروح -31
 و رورشدنت و اعدام زندان، و آزادی سلب جسمی، آزارهای تحمل برای تا گذاردمی گام هللا الی دعوت
 تعالی هللا که چنان باشند؛ داشته آمادگی شود، تحمیل آنان به خدا راه در است ممکن که مالیماتی نا تمام
 :فرمایدمی کریمش کتاب در

 الَِذینَ هللَاُ فَلَیَع لََمنَ قَب لِهِم  ِمن  الَِذینَ فَتَنَا َولَقَد . یُف تَنُونَ اَل َوهُم  آَمنَا یَقُولُوا أَن  یُت َركُوا أَن  النَاسُ أََحِسبَ}
 [ 1-1:العنكبوت]{ ال َكاِذبِینَ َولَیَع لََمنَ َصَدقُوا
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 آزمایش ایشان و شوندمي رها خود حال به ایمآورده ایمان بگویند كه همین اندبرده گمان مردمان آیا)
 كساني چه کند معلوم خدا باید پس نمودیم، آزمایش بودند ایشان از قبل كه را كساني ما !گردند؟نمي

 (.گویندمي دروغ كساني چه و گویند،مي راست
 «ُمثله» را وسلمعلیههللاصلی پیامبر عموی خصوصبه مسلمان هایکشته احد روز در مشرکان -33
 اند،بهرهبی وجدانی و انسانیت نوع هر از اسالم دشمنان که این بر است واضحی دلیل این بودند؛ کرده
 ذبح گوسفند»: گویندمی که چنان دهد،نمی آزار را وی خود هرگز شدهکشته انسان کردن تکههتک که چرا
 فرا را وجودشان تمام که مردم این عمیق کینة بر است دلیلی این اما ،«کشدنمی درد شدن پوست از شده
 .کندمی خاطرآزرده را باوجدانی انسان هر که کارهایی کند،می تبارز وحشیانه کارهای چنین در و گرفته
 نیز یهودیان و کردند، چنین احد روز در مسلمانان هایکشته با مشرکان که بینیممی دلیل همین به

 منبع از شانکارهای گروه دو هر این کنند،می را کار همین فلسطین هایجنگ در ما شهدای با امروزه
 آخرت روز و هللا به که هاییروان گیرد،می نشأت گرفته جای شانروان و روح زوایای در که اییگانه
 راست راه در که دارند دل در مؤمنی هایانسان از آنان که گشته عجیبی کینة سبب این و ندارد، ایمان
 .دارند ایمان آخرت روز و پیامبرش و خدا به صادق و صحیح صورت به دنیا این زندگی در و روانند

 روز در لشکر آمدن فرود محل تغییر مورد در را منذر بن حباب پیشنهاد وسلمعلیههللاصلی پیامبر -31
 رأیی خود دیکتاتورهای غرور شکستن هم در معنای به این و پذیرفت، خیبر روز در همچنین و بدر
 چنان آن خود برای که کسانی اند،شده مسلط ایشان اوضاع بر مردم ارادة و خواست بدون که است
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 خود و نماید،می جلوه حقیر شانبرای ملت خواست که کنندمی تصور فکری دوراندیشی و عقلی برتری
 هللا رسول که حالی در نمایند، مشوره متفکران و حکما و عاقالن با که انگارندمی این از باالتر بسی را

 آخرین هایسختی و مشکالت حمل شایستگی که را صفاتی ترینکامل پروردگار که وسلمعلیههللاصلی
 مسایل در که را اصحابی نظر و رأی بود، آورده گرد وی وجود در باشد داشته را رسالتش ترینکامل و

: بگوید که این بدون کردمی قبول یافتند،می در خوبی به را الجیشی سوق مناطق یا و بودند آگاه نظامی
 و شورتم او ولی بپذیرید؛ وچراچون بدون مرا نهی و امر که است بس همین و خدایم، رسول من

 از بگوییم چه پس پذیرفت؛می بود نشده نازل وحی موردشان در که مسایلی در را یارانش نظرات
 ندارند، تجربی یا و علمی ،عقلی برتری هیچ مردم دیگر از ایشان از بسیاری که جوییسلطه هایانسان
 شده مهیا شانبرای طشرای بودن فراهم و قدرت و زور طریق از تسلط وجود با فقط ایشان برتری بلکه
 نمایند،می حکومت ایشان بر که اندافرادی از ترکم تجربه و علم و فرهنگ نظر از خیلی که کسانی است؛

 !بپذیرند؟ را کارانتجربه حکمت و خیراندیشان نصیحت و بخواهند نظر رأی اصحاب از نباید ایشان آیا
 نابودی باعث دیکتاتوران غرور که کندمی ثابت را این کنون تا زمان دور از تاریخی اتفاقات
 آن از برآمدن که اندکرده سقوط ایسراشیبی به خود ملت همراه آنان و گردیده، شانملت و خودشان

 قبول به رابطه در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول چه آن است؛ کشیده طول سال صدها شاید یا و هاده
 و حکیم رهبر مخلص، حاکم هر برای بود الگویی دادن نشان دادند انجام خیبر و بدر در حباب مشورة

 .راستگو دعوتگر هر
 :فرمایدمی پروردگار که است شورا اسالم در حکومت هاینشانه بارزترین از
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ُرهُم }  [13:الشورى]{ بَی نَهُم  شُوَرى َوأَم 
 (.است یكدیگر با مشورت پایة بر و رایزني شیوة به كارشان و)
 عدم و خواستن مشوره است، گشته ثبت جاودانه تاریخ در که مسلمان حاکم فاتص بارزترین از و

 :فرمایدمی تعالی هللا چه چنان باشدمی مهم امور در متخصصان با نظر نمودن بدل و ردّ و رأی استبداد
هُم } رِ فِي َوَشاِور  َم   [303:عمران آل]{ اْل 
 (.كن رایزني و مشورت آنان با كارها در و)
 :فرمایدمی دیگر ییجا در و
أَلُوا} رِ أَه لَ فَاس   [41:النحل]{ تَع لَُمونَ اَل ُكن تُم  إِن  الذِّك 
 (.دانیدنمي اگر بپرسید، آگاهان از پس)

 همراه و پرداختمی مبارزه به صفوف پیشاپیش هاجنگ تمام در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول -31
 این بر دلیل این دادند،می مشوره وی به اصحابش که یجای در مگر شتافتمی معرکه قلب به یارانش
 و ترسو هایانسان و باشند، شجاع و قدم ثابت که دارند کسانی فقط را قیادت مقام شایستگی که است

 را خیر هایدعوت و اصالحی هایحرکت سرپرستی و لشکر رهبری و مردم ریاست صالحیت ضعیف
 و دهیانگیزه در عمیقی تأثیر چنان عملی و فعلی شکل هب دعوتگر و رهبر شجاعت که چرا ندارند،
 کند تقدیم مردم برای عام محضر در که حماسی سخنرانی هزار که دارد یارانش و سربازان بر دالوری
 شانپیشوای و رهبر قدرت از را خویش قدرت که است همکاران و سربازان عادت این. داشت نخواهد
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 شود سست هاسختی هنگامة در و بترسد دشمن با روییرویا بحبوحة در رهبر اگر و گیرندمی
 .نمایدمی رهبری را آن و گرفته دوش به را بیرقش که نموده کاری متوجه را ضرر ترینبزرگ
 بر کاردان و دوراندیش رهبری که اموری در گاههیچ که است الزم دعوت یاران و سربازان بر -34
 است، گرفته دوش بر را بزرگی مسؤولیت که رهبری چنین زیرا ،نکنند مخالفت دارد جزم عزم آن انجام
 اعتماد وی به که است شایسته رسیده سمعش به نظرات و گرفته صورت آرا تبادل وی با که این از بعد
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای حدیبیه صلح روز در چه آن مانند نمایند، اطاعت امرش  از افراد و شود
 به آنها پذیرش که داد تشخیص و برگزید را صلح شروط وسلمعلیههللاصلی هللا رسول شد؛ واقع

 مؤمنان تعداد و بود، سیاسی پیروزی یک مانند به او برای صلح این که چرا باشد،می دعوت مصلحت
 شروط و موارد از بعضی اما شد، صلح از قبل مسلمانان تعداد برابر چندین سال دو طول در صلح از بعد

 همراه شایسته ادب حدود از ایشان از تعدادی که جایی تا شد تمام سنگین اصحاب از بعضی برای صلح
 بعد ارتداد زمان حوادث در نیز عنههللارضی ابوبکر با قضیه عین شدند، خارج خویش رهبر و پیامبر با
 با مبارزه برای باید که بود این صحابه عموم نظر داد، رخ نیز وسلمعلیههللاصلی پیامبر رحلت از

 بر را امرش وقتی جنگید، مرتدین با باید که بود این عنههللارضی ابوبکر نظر اما نشویم بیرون مرتدین
 که شد معلوم بعدا  و شدند، آماده مبارزه برای و کردند، اطاعت وی از دیگران کرد جزم مسأله این

 و شد عرب جزیرة در اسالم ثبات باعث که بود ایمسأله مرتدین با جنگ بر صدیق ابوبکر جدی تصمیم
 کنار و گوشه به بشر رهنمایی و هدایت برای سربلند و پیروزمند که نمود فراهم را این امکان مؤمنان به

 .شوند روان جهان
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 هرچه که خواست مسعود پسر عروه از «احزاب غزوة» در وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر -30
 و کاریفریب که است این بر دلیل امر این بیندازد، اختالف یهود و رکانمش هایگروه بین در تواندمی

 پیروزی به که راهی هر زیرا است، جایز شود پیروزی به منجر اگر دشمنان با جنگ هنگامة در نیرنگ
 و عهدشکنی جز به البته است؛ پسند مورد اسالم نظر در کند جلوگیری خون ریختن از و شود منتهی
 با ابدا  و باشدمی وسلمعلیههللاصلی خدا رسول نظامی و سیاسی حکمت ةدهند نشان رام این خیانت،
 مصلحت یک جنگ هایکشته تعداد از کردنکم مصلحت که چرا ندارد، مخالفت اسالمی اخالق اصول
 .است انسانی
 ناهپ بنابراین باشد،می اخالقی و انسانی مصلحت یک نیز فتنه و کفر و شر شکست در مصلحت و
 به بزرگ شری جنگ اخالق این دیدگاه از زیرا است انسانی اخالقی خود هاجنگ در فریب به بردن
 که راهی هر از فرصت زودترین به حتما  باید شد دیده ضرورتی آن برپاکردن به اگر که رودمی شمار
 به روریض چیز یعنی) «بقدرها تقدر الضرورة» مشهور قاعدة طبق زیرا ساخت، متوقف را آن شده
 و امت و دین حمایت برای تنها را جنگ خداوند و ،(گیردمی قرار استفاده مورد ضرورت اندازة

 کامیابی تسریع خود گردد، وی شکست به منجر که دشمن فریب بناء  است، گردانیده مشروع سرزمین
 هللا لرسو سخن این دلیل همین به و. نمایندمی مبارزه آن با گرایان باطل این که است حقی
 تاریخ ثبت «است فریب خود جنگ»: گفتند مسعود بن عروه به که «احزاب غزوة» در وسلمعلیههللاصلی
 .اندتسلیم آن به قوانین و شرایع تمام که سخنی شد،
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 از قبل هرگز هاعرب که حالی در پذیرفت، خندق کندن در را سلمان رأی وسلمعلیههللاصلی پیامبر -36
 که دیگر هایامت تجارب از استفاده در اسالم که رساندمی این و نداشتند، آشنایی ایهمسأل چنین به آن
 کردن دور دالیل ترینبزرگ از یکی خندق کندن شک بدون نیست، نظر تنگ باشد مردم و اجتماع نفع به

 دلیلی این نمود، قبول را مشوره این وسلمعلیههللاخداصلی رسول وقتی و بود، مدینه از احزاب خطر
 اند؛کرده تجربه دیگر کشورهای که نیکی کارهای پذیرش در ایشان آمادگی و پذیری انعطاف بر است
 خواستمی که هنگامی مثال  است، داده انجام را کارهایی چنین بارها وسلمعلیههللاصلی پیامبر
 است این پادشاهان رسم :شد گفته برایش کند روان اقوام رؤسای و امیران و پادشاهان به را هایشنامه
 کردند امر فوری وسلمعلیههللاصلی هللا رسول کنند،نمی قبول را فرستنده نام به مهر بدون هاینامه که
 آن با را هانامه همیشه آن از بعد کنند، حک را «هللا رسول محمد» نقش آن بر و بسازند انگشتری که

 عربستان کنار و گوشه از گروه گروه مردم نمایندگان هک زمانی مکه فتح از بعد و نمود،می مهر انگشتر
 و پادشاهان رسم: شد گفته وسلمعلیههللاپیامبرصلی برای نمایند، اعالن را شاناسالم تا آمدندمی

 خدا رسول روند،می نمایندگان استقبال به شکوه با و زیبا لباسی با که است این زمامداران
 لباسی شانبرای شودمی گفته شود، خریداری زیبا لباسی شانبرای تا ددادن دستور وسلمعلیههللاصلی

 وقتی روز آن فردای از و بود، شتر چهارصد قولی به بنا یا و درهم چهارصد آن قیمت که شد خریداری
 که است پیامبری کردعمل این پوشید،می را لباس آن نماید، استقبال نمایندگان از گروهی از خواستمی

 پیروانش مصلحت گرفتن نظر در که دینی است، شده فرستاده ابد به تا دین پایدارترین و آخرین برای
 چه آن و دیگر هایامت هایخوبی از بتوانند مکانی هر برای و زمانی هر در تا است، حتمی برایش
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 این از داریخود و نمایند، استفاده ندارد دین عمومی قواعد و احکام با مخالفتی و است مفید شانبرای
 اسالم جاودان العمل دستور در نیست؛ سازگار اسالم طبیعت با که آیدمی شمار به ایگیریسخت کار
 :خوانیممی

تَِمعُونَ الَِذینَ. ِعبَادِ فَبَشِّر } لَ یَس  َسنَهُ فَیَتَبِعُونَ ال قَو   [33-37:الزمر]{ أَح 
 آنها زیباترین و نیكوترین از و دهندمي فرا وشگ سخنان همه به كه كساني آن. بندگانم به بده مژده)

 (.كنندمي پیروي
 نمودیم مشاهده پیشتر چه چنان ندارد، خوانیهم پیامبرش طبیعت با جا،بی هایگیریسخت این همچنین و
 : فرمودمی و نمودمی استفاده دیگر هایامت هایتجربه از وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر که

 «وجدها أنی یلتمسها المؤمن ةضال الحکمة»
 (.اوست آن از بیابد که هرجا در جویدمی را آن است مؤمن گمشدة دانش)
 عظیم اصل این از اروپا انقالب عصر از بعد خصوصبه اخیر هایقرن در مسلمانان که روزگاری و

 حالی در کردند مقاومت آمدمی غیرمسلمان کشورهای از که اصالحی هر مقابل در و شدند، غافل اسالمی
 اینها نمودند پیشرفت دیگران چه هر و شدند، مواجه سقوط با که بود اینجا داشتند، احتیاج آنها به شدت به
 . برگشتند عقب به

{ِ ُُمورِ َعاقِبَةُ َوّلِلَ  [43:الحج]{ اْل 
 (.گرددبرمي خدا به كارها همه سرانجام و)
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 به توانمی «موته غزوة» در اسالم لشکر برای موسلعلیههللاصلی خدا رسول هایوصیت از -37
 کشته نجنگد که کسی دارند مسلمانان که جنگی در برد،پی اسالم جنگ در انسانی رحمت ویژگی
 پیامبر اصحاب نباشد؛ آن از ایچاره مگر گرددنمی تخریب بیاید شانراه در چه آن و شود،نمی
 اند،کرده عمل هاوصیت این به همیشه مختلف عصرهای در مسلمانان و وی از بعد وسلمعلیههللاصلی

 و است، دیده خود به تاریخ که است هاییجنگ ترینرحیمانه ایشان هایجنگ که آنجاست از و
 از تاریخ اند؛داشته بهتر اخالقی بودند صلح حالت در که دیگرانی از جنگ حالت در مسلمان جنگجویان

 در غیرمسلمانان از که طور همان است، رسانیده ثبت به را درخشانی صفحات مسلمانان ویژگی این
 از که کیست است، ثبت حال در همچنان نیز امروز به تا و است، کرده درج را سیاهی صفحات هاجنگ
 از سرشار انسانیت مقابل، در و باشد؟ خبربی فلسطین اشغال هنگام در صلیبیان هایگریوحشی
 است؛مانده هاخاطره در نیز داد انجام هافرانسوی از آنجا گیریپسباز هنگام الدین صالح که رحمتی
 هایپایتخت بعضی که هنگامی باشد، نداشته یادبه را صلیبی سربازان و رهبران گریوحشی که کسیت
 و رهبران شفقت و رحم باز و نمودند، اشغال را جاها دیگر و «معره» و «طرابلس» همچون اسالمی
 نموده فراموش را غاصب گراناشغال دست از هاسرزمین این گیریبازپس نگامه مسلمان سربازان
 خواهی خیر و انسانیت با شفقت و رحمت و تمدن ادعای در اروپا نفاق عصر در ما امروزه باشد؟
 پیران چون دفاعیبی هایانسان خون و سازند،می نابود را کشورها ایشان که حالی در هستیم، هاملت
 هایزمین در را اسرائیل دولت برپایی و ماندیم زنده ما تأسف کمال با و ریزند،می را کودکان و زنان و

 دیر» در یهود وقیحانة و پست هایگریوحشی شاهد دنیا تمام و کردیم، مشاهده فلسطین شدةغصب
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 باز اینها همة وجود با اما بودند، دهات و شهرها دیگر و «صفد» ،«عکا» ،«یافا» ،«حیفا» ،«قبیه» ،«یاسین
 درمورد اما کنیم،می کار انسانیت برای ما ولی نمایند؛می عمل آن برعکس و کنندمی انسانیت ادعای هم
 زیباترین واقعیت، به ما روان و روح که هستیم مردمی ما که این برای گوییم،نمی گزاف و الف آن

 اجرا را آنها راحت وجدانی و آرامش اب که اصولی دارد، همراه خود با را جنگ و صلح در اخالقی اصول
 به نیست باارزش اصول این از خبری هیچ شانهایدل خانةنهان در که اندکسانی ایشان اما نماییم،می

 ما ولی کنند، فریاد فقط را قضایا این دروغ به دیگران کردن آرام و نفاق روی از ناچاراند دلیل همین
 آنان ندارد؛ رحمت جز پیامدی ما قدرت دلیل همین به داریم، ایمان رحیم و قوی هللا به که هستیم مردمی
 و قدرت به را جاللهجل هللا شما چرا که گیرندمی ایراد ما بر دورویی و نفاق روی از که اندکسانی
 محبت صفت با تنها را پرودگار خودشان که کنندمی گمان و کنیدمی توصیف سخت عذاب و گیریانتقام

 و هاملت با شانروابط هنگام در رحمت و محبت این اثر که دانیمنمی اما نمایند،می یمعرف رحمت و
 چشم به چرا و است رفته کجا به خودشان ملت بین در شاندشمنان دیگر و مسلمانان با شانهایجنگ
 بنابراین شود،نمی پا بر انسانیت خیر برای جز ما هایجنگ که هستیم مردمی ما و خورد،نمی

 گرفتن و مبارزه برای تنها و تنها شانهایجنگ که اندکسانی ایشان و آنیم؛ به نسبت افراد نیکوکارترین
 .اندانسانیت دشمن ایشان دلیل همین به است، استعمار و تسلط و هاسرمایه
 حال در ایشان با خویش کرامت و حقوق سرزمین، از دفاع برای  که امروز اینها همة وجود با

 آنان زیرا کنیم سراییترانه شانبرای را خود ارزشمند اصول این نیست نیازی هرگز  هستیم، مبارزه
 اصول به تمسک با را نبرد این باید ما بلکه ندارند، را انسانیت و شفقت و رحم اصول درک قدرت هرگز
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 .است کنندگان حکم ینبهتر او و کند، حکم ایشان و ما بین در هللا تا دهیم ادامه همچنان خود دین و پیامبر
 افراد شانمیان در و نبودند، برابر هم با اخالص و ایمان و حماسه لحاظ از لشکری افراد اگر -33
 را دشمن بر پیروزی بتواند ندارد امکان باشد، داشته وجود انگارسهل و جواستفاده بزدل، ترسو،
 هرگز و است آن مانند دقیقا  نیز هاتدعو وضعیت داد؛ روی «حنین غزوة» در که گونه آن نماید، تضمین
 حساب به را مؤمنانی باید تنها بلکه نمود، اعتماد کنندگانتشویق و تأییدکنندگان بودن زیاد به تواننمی
 .دهند قربانی دعوت راه در حاضراند که آورد
 ایشان موقف به رابطه در گرفت، وسلمعلیههللاصلی پیامبر هایجنگ از توانمی که درسی آخرین -33
 همین وسلمعلیههللاصلی خدا رسول باشد؛می شاندعوت و ایشان به نسبت یهود موقف و یهود به نسبت
 سازد، برقرار صلح اساس بر ایرابطه یهود و خود بین در که بود عالقمند بسیار گزید اقامت مدینه در که
 و شکنپیمان قومی ایشان اما بست، دهمعاه آنها با همین برای دارد، امان در را شاناموال و دین و

 بنی غزوة» سبب که ایمسأله همان چیدند، را پیامبر توطئة که بود نگذشته چیزی هنوز کاراند،فریب
 «احزاب» جنگ در یعنی بود رسده خود اوج به سختی که حاالت ترینبحرانی در آن از بعد شد، «نضیر
 و کردند آوریجمع سالح هرطرف از سپس شد، «یظهقر بنی غزوة» سبب همان و کردند شکنیپیمان
 نابود را آن مؤمنان و مدینه که خواستند بدجنسی و فریب و حیله با پرداختند، توطئه طرح به پنهانی
 .شد «خیبر غزوة» سبب که بود همان و سازند،
 هیچ بر و یندنمانمی وفا را ایوعده هیچ ندارد، ایفایده شانبرای خوبی که اندمردمی یهود! بله
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 رسول آیا پس کرد، خواهند عمل آن برخالف دهد دست فرصتی که همین و ماند، نخواهند استوار پیمانی
 هاخیانت ها،دسیسه همچنان باید آیا بود؟ مانده باقی برایش کرد چه آن جز راهی وسلمعلیههللاصلی خدا
 انتظار در ترس با مضطرب جوی در بشاصحا و خود دائما  و کردمی تحمل را شانهایشکنیپیمان و

 و جدید دولت توانست خود خاص زیرکی با وسلمعلیههللاصلی پیامبر! بله بودند؟می ایتوطئه و فتنه
 امان در ایشان شر از جهان کنار و گوشه تمام در آن از بعد و عربی جزیرة تمام در را خود دعوت

 استعمارگران و متعصبان یهودیان، جز کسی را وسلمعلیههللاصلی پیامبر تیزبینی این هرگز و نگهدارد
 و کاریفریب چینی،توطئه جز آیا است، نخورده تغییر یهود تاریخ نیز آن از بعد اما و. کندنمی مالمت
 کرده تفاوت گذشته هایزمان به نسبت فعلی زمان در شانموقف آیا و دارند؟ کاری خیانت، و فساد
 همه که ایشان هایزبانی چرب به ما از بسیاری اسرائیل حکومت برپایی و ینفلسط جنگ از قبل است؟

 ایشان به همکار به که بودند کسانی ما بین در حتی خوردیم، فریب خواندندمی فرا خود با همکاری به را
 قضیة حل در مسلمانان که شد این نتیجه باْلخره و کردند،می دعوت شانپشتیبان بزرگ کشورهای و

 ما بخورند، را ایشان فریب که باشند کسانی لو و بعد به آن از اما شدند؛ اراده سست و ناتوان ینفلسط
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دوراندیشانة زیرکانة شیوة همان به ایشان شر از خالصی جز راهی
 رسالت حمل در را دخو نقش نو از دیگر باری ما و باشد امان در ایشان شر از ما هایسرزمین تا نداریم،
 .نماییم آغاز آن نقاط اقصی در زمین روی هایملت همة برای آرامش و صلح و اسالم
 را چه آن امیدواریم و سپاریممی جدید نسل به را آن خویش ایمان و صدق تمام با که است امانتی این
 .رسانند انجام به ایشان دهد انجام نتوانست ما ضعیف نسل
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 خدا رسول فرستادة غساسنه عرب اگر و بود روم با مسلمانان روییرویا لیناو «موته غزوة» -11
 این گاههیچ شاید رساندنمی قتل به بود شده فرستاده بصرا امیر سوی به که را وسلمعلیههللاصلی

 تمام در که بود کاری وسلمعلیههللاصلی پیامبر رساننامه شدن کشته اما گرفت،نمی صورت برخورد
 و کارگزاران این بدنیتی همچنین و جوار،حسن عدم ةدهند نشان و شود،می شمرده تجاوز نقوانی
 را «موته» لشکر که دیدند صالح وسلمعلیههللاصلی هللا رسول همین برای بود، رومی هاینشاندهدست

 را شانرومی سردمداران و ایشان خود، از دفاع برای آن توانمندی و جدید دولت این قوت با تا بفرستند
 لشکر با رسیدند موته به که هنگامی مسلمانان نزند؛ دور شانمخیلة به تجاوز فکر دیگر تا بترسانند
 مورخان که لشکری شدند، روروبه بود یافته تشکیل شدهنصرانی هایعرب و رومیان از که عظیمی
 به امروزی عمان نزدیک «مآب» قةمنط تا را سپاه این هرقل برادر اند،گفته نفر صدهزار دو را آن تعداد
 بر هارومی تصمیم مورد در وسلمعلیههللاصلی پیامبر گمان که دهدمی نشان امر این و راند، پیش

 که دولتی است، بوده درست آن کردن کنریشه نتیجه در و اسالمی نوبنیاد دولت با کشمکش و منازعه
 و داشتند وحشت جزیرةالعرب در خلیدا مستقل دولت یک عنوان به آن گیریشکل از ایشان
 خاتمه حجاز سرحدات در کارشانخدمت و مطیع هایعرب بر ایشان تسلط و استعمار بر که ترسیدندمی
 .گشت آغاز هارومی و مسلمانان بین هایجنگ که بود چنیناین و دهد؛

 مؤمنان نفوس رد صادق ایمان بازتاب و کردعمل نمایش «سختی سپاه» همان یا تبوک غزوة -13 
 باسخاوت مال بخشش و بذل برای را شاندستان داد، قدرت جنگ برای را شانهایعزم که ایمانی بود،

 وی رضایت کسب و خدا راه در فراوان زحمت و رنج و شدید گرمای تحمل برای را شانتوان و ساخت
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 مؤمنان جملة از که نفری سه با داد دستور وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که بود همین برای و برد؛ باال
 همسران مسلمانان، عموم بر عالوه نمایند، رابطه قطع بودند نکرده شرکت جنگ این در و بودند صادق

 ستون به را خود شد مجبور ایشان از یکی که جایی تا شدند، منع آنها با گفتن سخن از نیز شانپدران و
 به و پذیرفت را شانتوبة خداوند که این تا کند، سمحبو اشخانه در را خود دیگری و ببندد، مسجد

 خاطر به تنها زنند،می سرباز واجب ادای از عذر بدون که داد کسانی مورد در عظیم درسی مسلمانان
 .دهندمی ترجیح حرارتش شدت و خورشید گرمای بر را آرمیدنسایه در و مشقت بر را آسایش که این

 را آن شرح گنجایش کوتاه صفحات این که است هاییموعظه و هاسدر از سرشار مکه فتح اما و -11
 از ایکینه هیچ که دعوتگری عنوان به را وسلمعلیههللاصلی خدا رسول طبیعت توانمی آن در ندارد؛

 سال یک و بیست که ایمبارزه و ستیز از بعد وسلمعلیههللاصلی پیامبر دید، ندارد دل در را مخالفانش
 دعوتش یاران و او نابودی برای کوششی هیچ از آنها مدت این در و داشت، ادامه ایشان و او بین

 کرد که کاری هنگام این در اما نمود، فتح را شانپرستی بت پایتخت و گردید پیروز نکردند، فروگذار
 رسول اما ،ندارد یاد به را آن مانند تاریخ که کاری بود، شانآزادی بخشیدن و آنها برای استغفار طلب
 خداوند بلکه نبود، حاکمیت و پادشاهی دنبال به دعوتش با او زیرا کرد چنین وسلمعلیههللاصلی کریم

 با شد مکه وارد وقتی همین برای و کند، فتح را هاعقل و هاقلب که باشد گریهدایت او که بود خواسته
 صفات غرور و جنایت حاالت این در که زرگب فاتحان مانند نه بود، هللا شکر با همراه و خاشعانه حالتی

 .گرددمی بارزشان
 آن و برداشت، در نیز دیگری حکمت مکه اهل مقابل در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول کردعمل -11
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 شد، خواهند جهان سرتاسر در الهی رسالت بردارعلم عرب زودی به دانستمی متعال هللا که این
 بعد و شوند، داخل هللا دین به تا داشت نگاه زنده شدندمی شمرده عرب انبزرگ که را مکه اهل بنابراین

 و راحتی و آسایش از و شوند، رهسپار هاملت سوی به نور و هدایت پیام کشیدن دوش به برای آن از
 و نور سوی به تاریکی از را ایشان و بگذرند گمراهی از هاملت این نجات برای شانهایجان حتی

 .شوند هبررا روشنایی
 یادآوری وسلمعلیههللاصلی خدا رسول جنگی میادین هایدرس از توانمی که چیزی آخرین و -14
 خود این و بود، عقل تصور از خارج که رسید انتها به موفقیتی با هللا دعوت که است عظیم پند این کرد،
 که دارد این بر داللت و رود،یم شمار به وسلمعلیههللاصلی محمد بودن پیامبر دالیل ترینبزرگ از

 پرچم و آن به مؤمنان و دعوتگران پیروزی و پشتیبانی خود که باشدمی پروردگاری دعوت اسالم
 رها است نور و رحمت و حق که را خود دعوت هللا که ندارد امکان بنابراین کند،می تضمین را دارانش
 او شود،می چیزها تمام شامل رحمتش که ستا رحیمی و رحمن و برحق، ذات هللا که حالی در سازد،
 در او که دارد امکان چطور ؟!سازد خاموش را هللا نور تواندمی کسی چه است، زمین و هاآسمان نور

 راضی نیکی، و رحمت بر فساد، و دلیسنگ و وحشت و حق بر باطل کامیابی و پیروزی به کار، نهایت
 گردد؟
 نشانة شدند، زخمی حنین و احد جنگ دو در مسلمانان دیگر و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که این و
 :نهایت در اما است، همراه هاقربانی و آزار و هامصیبت با همیشه دعوت راه که است این
 [41:الحج]{ َعزِیز  لَقَوِي  هللَاَ إِنَ یَن ُصُرهُ َمن  هللَاُ َولَیَن ُصَرنَ}
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 خداوند. دهند یاري را او[ معابد و آئین از دفاع با] كه را كساني دهدمي یاري خدا مسلم طور به و)
 (.است چیره و نیرومند
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 ششم فصل

 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول وفات تا مکه فتح از بعد هایرویداد ترینمهم

 حنین غزوة -الف 
 این با و نمود فراهم مسلمانان و وسلمعلیههللاصلی پیامبر برای را مکه فتح پروردگار که این از بعد
 فروکش بود شده شروع رسالت آغاز از که درپیپی مبارزة سال ویکبیست از بعد قریش مقاومت کار

 ابن سیرة» که حنین جنگ و شدند، جمع وسلمعلیههللاصلی هللا رسول با مبارزه برای هوازن نمود،
 .گردید برپا کرده ذکر تفصیل به را آن «هشام
 :شویممی آور یاد را ذیل مسایل نگج این هایدرس از

 حرص بر دلیل «صمه بن درید» هاینصیحت نپذیرفتن و نشوی حرف و «عوف بن مالک» غرور -3 
 نشان این زمان عین در و ماند، دور به صحیح و درست مفکورة از شد باعث و بود ریاست به وی شدید
 اطاعتش همه که است قوی جوانی او ویندبگ موردش در مردم خواستنمی که بود فرد این تکبر ةدهند
 حالی در نمانده، جانش در رمقی دیگر که دهدمی گوش ناتوان پیرمردی هاینصیحت به چگونه کنندمی
 زشتی ننگ همچنین و مالی بزرگ زیان از را قومش توانستمی دادمی گوش درید نصیحت به اگر که
 و بینیخودبزرگ و غرور  که داشت یاد به باید دارد؛ اهنگ رسید آنها به شانکودکان و زنان مورد در که

 بدبختی و زیان جز کارشان عاقبت و راندمی پیش به هالکت سوی به را هاملت که است چیز دو ریاست،
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 بعد را قریش بزرگان که گردد اسالمی قدرت تسلیم نتواند وی که شد سبب عوف بن مالک غرور نیست،
 دست در که اموالی و مردان با تواندمی وی کرد گمان و بود، آورده در زانو به شدید و طوالنی نبردی از

 را همه غرورش خاطر به هم بعد آید، غالب دارد جدید تنظیمی و اهداف و روح که اسالمی قدرت بر دارد
 از خود گمان به وسیله این به تا سازند همراه وی با را شاندارایی تمام و زنان که ساخت مجبور
 هیچ»: بود گفته برایش که رابطه این در درید نصیحت پذیرش از و کند، جلوگیری نشینیعقب و شکست
 قرار که مسلمانانی بود کرده فراموش او نمود؛ خودداری «گیردنمی را خوردهشکست فرار جلو چیزی
 بلکه ندارند یهتک امکانات و افراد تعداد و مال بر پیروزی به امید در شود رودررو آنان با زودی به است
 و است؛ داده جنت و پیروزی وعدة ایشان به که پروردگاری است، جبار و عزیز هللا امیدشان و گاهتکیه
 هللا ثواب کسب شوق بلکه نیست شاناموال و زنان حفظ به عالقه شودمی مانع فرار از را ایشان چه آن
 انتقامی و دردناک بسیار عذاب وعدة دجها میدان از گانگریخته به که است ذاتی آن عقاب از ترس و

 :دهدمی را شدید
َمئِذ  یَُولِّهِم  َوَمن } ف ا إاَِل دُبَُرهُ یَو  ا أَو  لِقِتَال  ُمتََحرِّ  َوبِئ سَ َجهَنَمُ َوَمأ َواهُ هللَاِ ِمنَ بِغََضب  بَاءَ فَقَد  فِئَة  إِلَى ُمتََحیِّز 

 [36:اْلنفال]{ ال َمِصیرُ
 -ايدسته به پیوستن یا جنگي تاكتیك براي مگر- نماید فرار و كند پشت بدانان نگامه آن در هركس)

 (.است جایگاه بدترین دوزخ و بود، خواهد دوزخ او جایگاه و شد خواهد خدا خشم گرفتار
 زشت پیامدهای و خوردند، شکست شانهمراهان تمام و هوازن قبیلة و مالک که بود چنین این و
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 ایشان که چرا گرفت، بر در را قومش تمام بلکه نشد، او خود گیردامن تنها وی ینیبخودبزرگ و غرور
 با نکنند شنوی حرف وی از اگر که کرد تحدید را ایشان که هنگامی و کردند، اطاعت غرور این از

 از ایشان اگر و نهادند، گردن وی اطاعت به سرعت با همه کرد، خواهد پاره را شانهایشکم شمشیر
 جلوگیری شانجوان رهبر نخوت و غرور از و کردند،می پیروی خود باتجربة پیرمرد تنصیح
 بر مغرور رهبر این خشم از ایشان اما آمد،نمی سرشان بر یکجا هامصیبت این هرگز شاید نمودند،می

 اگر یا بکند؟ تواندمی چه کنیم عصبانی را وی اگر: نپرسیدند خود از هم بار یک و ترسیدند، خویشتن
 این بدون گرداند پیروز را جنگ خواهدمی تنهایی به که- بدهیم دست از را خودبینی و مغرور رهبر چنین
 و شود؟می چه -دهد اهمیت داناتراند و ترباتجربه آن مسایل و هاجنگ زمینة در وی از که کسانی به که
 از شدت به را ما قرآن در تعالی هللا است؟ برابر ملت یک یا و قبیله یک حیات با شخص، یک زندگی آیا

 در و داشته برحذر خودبین و متکبر و مغرور رهبران مقابل در گروهی هایشدن تسلیم چنین نتیجة
 :فرمایدمی فرعون با موسی داستان

َمهُ فَاس تََخفَ} م ا َكانُوا إِنَهُم  فَأَطَاُعوهُ قَو  نَا آَسفُونَا فَلََما. فَاِسقِینَ قَو  َرق نَاهُم  ِمن هُم  ان تَقَم  َمِعینَ فَأَغ  . أَج 
 َسلَف ا فََجَعل نَاهُم  ِخِرینَ َوَمثاَل   [06-04:الزخرف]{ لِْل 

 آنان. كردند پیروي و فرمانبرداري او از هم ایشان و بارآورد ناآگاه و فرومایه را خویش قوم فرعون)
 و رساندیم كیفرشان به و گرفتیم نتقاما آنان از آوردند، خشم سر بر را ما كه هنگامي. بودند فاسق قومي
 براي پندآمیز سرگذشتي و انگیزعبرت مثالي و پیشینیاني، و پیشگاماني را آنان ما. كردیم غرق را همه
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 (.ایمساخته دیگران
 آن سالح با همراه زره صد بود مشرک وی که حالی در «صفوان» از وسلمعلیههللاصلی پیامبر -1

 کامل آمادگی که نمود برداشت را این جز تواننمی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول کار این از گرفت، قرض
 در کافر از سالح گرفتن قرض یا و خرید همچنین و است، واجب مسلمانان برای دشمنان با مبارزه برای

 ایشان به ضرر جلب و مسلمانان آزار برای ایوسیله و کفر برتری و تقویت باعث کار این که صورتی
 این در گرفت، قرض سالح مکه فتح از بعد صفوان از وسلمعلیههللاصلی هللا رسول است؛ جایز نگردد
 شروطی وسلمعلیههللاصلی پیامبر بر کار این برای نتوانست که جایی تا نبود قدرتی دارای صفوان زمان
 ای: گفت وی نمود طلب را همسأل این وی از وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هنگامی زیرا ،کند تحمیل را

 بلکه خیر»: دادند جواب وسلمعلیههللاصلی خدا رسول کنی؟ غصب را سالح این خواهیمی آیا محمد
 .«گردانممی باز تو به که زمانی تا بدهی برایم ضمانت با و عاریت به خواهممی

 با را مسلمانان نظیربی و ثالیم معاملة از اینمونه وسلمعلیههللاصلی پیامبر رفتار این زمان عین در
 خواستمی اگر وسلمعلیههللاصلی خدا رسول که چرا دهد،می نشان شانخوردةشکست دشمنان

 هدایت این اما بگوید، چیزی توانستنمی هم صفوان و بگیرد، را هاسالح آن وی از زور به توانستمی
 جنگ شدن تمام از بعد ایشان هایمال از شتگذ و خوردگانشکست با معامله و پیروزی هنگام در نبوت

 نداده انجام را آن وی از بعد و وسلمعلیههللاصلی محمد از قبل کس هیچ که کاری بود، سالح گذاشتن و
 خوردهشکست مردم با پیروز لشکرهای تعامل وضعیت به امروز دنیای در که هنگامی و است،
 درک بهتر را سخن این عظمت شوند،می مسلط شانحقوق و کرامت و اموال بر چگونه که نگریممی
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 :گویدمی درست خداوند که راستی به کنیم؛می
 [ 4:اْلحزاب]{ الَسبِیلَ یَه ِدي َوهُوَ ال َحقَ یَقُولُ َوهللَاُ}
 (.كند مي راهنمایي راست راه به و گویدمي حق خداوند)
 با نفر هزاردوازده شد بیرون جنگ این به رزهمبا برای وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که هنگامی -1
 مدینه مسیر و همسایه قبایل و انصار مهاجران،  جملة از نفر هزارده بین این از که شدند همراه او

 و شدند مسلمان فتح از بعد که بودند کسانی نفر دوهزار و بودند، آمده مکه فتح جهت وی با که بودند،
 تمام چون هم بعضی و بود، نگرفته جای شانهایقلب در درست شکل به اسالم هدایت هنوز اکثرشان
 بودند؛ پذیرفته را اسالم ناچاری روی از بود رفته باد به اسالم شکست و مقاومت برای شانآرزوهای

 در شانجان و روح دادنقربانی بر خدا با که داشت وجود صادقی مؤمنان هم آن در که بود لشکری این
 ناچاران هم و بودند ضعیف ایمان با هاییانسان هم بودند، بسته پیمان ینشد برافراشتن راه

 خود به آن پیروزی درد و اسالم کینة از و بودند شده مسلمان اکراه روی از که ایخوردهشکست
 مبارزه آن خاطر به که اهدافی به ایمان و معنوی و روحانی قدرت لحاظ از لشکر این بنابر پیچیدند،می
 و بودند، دوخته چشم پیروزی هایغنیمت به یابی دست بر ایعده حتی و نبود، سطح یک در دکردنمی

 زیاد تعداد این خدا رسول که هنگامی و نبود، دوری مسألة رسید آنها به آغاز در که شکستی همین برای
: یعنی «مخورینمی شکست تعداد کمی خاطر به هرگز امروز»: فرمودند کردند، مشاهده جنگ از قبل را

 و افراد هاینفس به که معنوی مسایل راه از مگر بخورد شکست ندارد امکان زیاد تعداد این به لشکری
 این با وسلمعلیههللاصلی هللا رسول گیرد،می تعلق آنها دادنقربانی و اخالص و روحی قدرت و ایمان
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 و فراوانی و تعداد کثرت به زیپیرو که این آن و نمودند وضع ما برای را بزرگی قاعدة خویش سخن
 فرا را جنگجویان روان که دارد بستگی ایمعنوی مسایل به بلکه ندارد، بستگی امکانات و سالح خوبی
 در مسأله این بر نیز کریم قرآن راند؛می شانهستی فداکردن و دادنقربانی سوی به را ایشان و گیردمی

 :جمله از ورزد؛می تأکید جای چندین
نِ َكثِیَرة  فِئَة  َغلَبَت  قَلِیلَة  فِئَة  ِمن  َكم }  [143:البقرة]{ الَصابِرِینَ َمعَ َوهللَاُ هللَاِ بِإِذ 
 با خداوند و اند،شده چیره فراواني هايگروه بر خدا فرمان به كه اندكي هايگروه بسیارند چه)

 (.است بردباران
 :دارد اشاره موضوع این به راحتا ص شد نازل جنگ این شدن تمام از بعد که آیاتی و
مَ} َجبَت كُم  إِذ  ُحنَی ن  َویَو  ضُ َعلَی ُكمُ َوَضاقَت  َشی ئ ا َعن ُكم  تُغ نِ فَلَم  َكث َرتُُكم  أَع  َر  بِرِینَ َولَی تُم  ثُمَ َرُحبَت  بَِما اْل  . ُمد 
ِمنِینَال مُ َوَعلَى َرسُولِهِ َعلَى َسكِینَتَهُ هللَاُ أَن َزلَ ثُمَ ا َوأَن َزلَ ؤ  هَا لَم  ُجنُود   َجَزاءُ َوَذلِكَ َكفَُروا الَِذینَ َوَعَذبَ تََرو 

 [16-10:التوبة]{ ال َكافِِرینَ
 اصال  فراوان لشكریانِ آن ولي انداخت اعجاب به را شما خودتان فزوني كه گاهبدان ُحنَین جنگ در و)
. نهادید فرار به پا و كردید پشت پس آن از و شد، تنگ شما بر وسعتش همه با زمین و نیامدند شما كار به

 شما كه فرستاد فرو را لشكرهابي و گرداند مؤمنان و پیغمبرش نصیب را خود آرامش خداوند سپس
 (.كافران كیفر است این و كرد، مجازات را كافران و دیدید،نمي را ایشان

 وسلمعلیههللاصلی خدا رسول به رو مسلمانان از بعضی جنگ سوی به لشکر حرکت مسیر در -4
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 به را خود سالح مشرکان که درختی) «انواط ذات» یک آنها مانند نیز ما برای خدا رسول ای: گفتند کرده
 به»: فرمود شانجواب در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول کن؛ درست( کردندمی آویزان آن بر پیروزی نیت

 :گفتند برایش موسی قوم که گفتید را سخنی نهما اوست ید در محمد جان که خدایی
عَل  ُموَسى یَا} م  إِنَكُم  قَالَ آلِهَة  لَهُم  َكَما إِلَه ا لَنَا اج  هَلُونَ قَو   [313:اْلعراف]{ تَج 
 گروه شما: گفت هستند؛ معبودهایي داراي آنان كه گونه همان بساز معبودي ما براي! موسي اي)

 (.هستید ناداني
 .«کنیدمی رویدنباله قدم به قدم خود از قبل هایامت از شما که خداست هایقانون از قانونی این
 و دارد، سابق هایامت از امت این کورکورانة تقلید به اشاره وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سخن این
 نادانان جز را تقلید مسیر که چرا اند،داشته برحذر آن از را ما طریق این از وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 نفع و ضرر راه و شناسندمی را فساد و خیر مختلف هایچهره که هاییملت و پیماید،نمی کسی
 و گردانندمی روی فساد و شر از و کنندمی پایبندی آن به و گیرندمی را خیر است، مشخص شانبرای
 دیگر که هرچند ورزندمی ابا باشد داشته را ضرر احتمال که راهی هر به رفتن از و نمایند،می فرار
 را بینانهغیرواقع تقلید راه نتایج، درنظرداشت بدون ملتی اگر و باشند؛ رفته مسیر همان به هاملت

 تعالی هللا که جهلی یعنی است، آن نامناسب جای در چیزی نهادن معنای به کارش این حقیقت در پیمود،
 :فرمایدمی آن مورد در

م  إِنَكُم } هَلُونَ قَو   [313:اْلعراف]{ تَج 
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 (.هستید ناداني گروه شما)
 که خیری و حق مسایل مورد در و کند افتخار خود شخصیت به باشد، داشته اعتماد خود به که امتی
 و شودمی آزارش باعث که کارهایی از و افتدنمی راه دیگران دنبال به هرگز باشد، مطمئن است نزدش

 به کارش این بود، کورکورانه مقلد ملتی اگر پس کند؛نمی تقلید آنها از است مخالف دینش اصول با
 آن بر داللت و است نفسانی هواهای تسلط تحت گرفتن قرار  و تفکر پریشانی شخصیت، ضعف معنای
 جاللهجل هللا که است جاهلیتی همان این و است، افتاده در سقوط و ضعف سراشیبی در ملت این که دارد
 جهل و علم اصالحی، هایدعوت دیدگاه از دانست باید. داد نجات آن از شریعتش و کتاب و امبرپی با را ما
 و گمراهی، و هدایت یعنی جهل و علم بلکه نیست، آن بر ناتوانی و برخواندن توانمندی معنای به

 عالم و دانا امتی شناسد،می را خویش مضرات و مصالح که آگاهی امت بنابراین خبری؛بی و خودآگاهی
 هدایت و خیر سوی به راهی که ملتی و باشند، نداشته را نوشتن و خواندن توان آن مردمان هرچند است
 گرد را هادانش انواع و دیده تعلیم را علوم از بسیاری هرچند است نادان و جاهل ملتی شناسد،نمی

 .باشد آورده
 و عواطف بر جاهلیت یافتن یطرهس -باشد که ملتی هر- شودمی هاامت هالک و سقوط سبب چه آن

 را روم و یونان چون بزرگی هایتمدن آیا: بپرسید تاریخ از ندارید باور اگر است؛ آن فرزندان احساسات
 ساخت؟ نابود جاهلیت حاکمیت جز چیزی

 تا و اند،کودک هم باز شوند بزرگ چه هر و اند،جاهل هم باز بیاموزند علم چه هر تقلیدپیشگان
 .ماند خواهند نادان کودکانی همچنان نسازند رها تقلید قید از را ودخ که زمانی
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 وسلمعلیههللاصلی خدا رسول اطراف از و خوردند شکست مسلمانان آغاز در جنگ این در -0
 به گرفت تصمیم بود شده کشته احد جنگ در پدرش که «عثمان بن شیبه» هنگام این در شدند، پراکنده
 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به که هنگامی: گویدمی شیبه کند، حمله وسلمهعلیهللاصلی خدا رسول
 نتوانستم و شدم، بیهوش ناگاه و آیدمی سویم به که دیدم را چیزی برسانم قتل به را وی تا شدم نزدیک
 .شودمی محافظت من مقابل در او دانستم سازم، برآورده را هدفم

 و ابوجهل همراه  است، شده واقع وسلمعلیههللاصلی پیامبر زندگی در بارها این، مانند اتفاقاتی
 انگیزهراس جوی در را رسولش تعالی هللا که دارد اتفاق این بر همه و داده رخ مدینه و مکه در دیگران
 بر دلیلی خود این و گردند، دور او از و بترسند داشتند را وی کشتن قصد که کسانی تا کردمی محافظت
 نیز را این ضمن در و باشد؛می شان رسالت به رابطه در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول ادعای راستی
 وی تا دارد، عهده به مکری و حیله هر مقابل در را پیامبرش از حفاظت خود تعالی هللا که شودمی متذکر
 از را العرب جزیرة و دکن ادا شده سپرده وی به که را امانتی نموده، تبلیغ را خویش رسالت و بماند زنده

 آگاه را مردم تا درآید حرکت به زمین سرتاسر در سرزمین این فرزندان با سازد، رها آن بر حاکم جاهلیت
 در کردنمی محافظت گونه این را خویش رسول خداوند اگر سازند؛ رها بندها و قید از و کنند تربیت سازند،
 تمام خدا نعمت و شدنمی کامل دین هرگز و بردند،می بین از را پیامبر مشرکان دعوت اوایل همان
 رخ تاریخ مسیر عظیم تحول و رسیدنمی ما به رحمتش و هدایت و رسالت نور گاههیچ و گشت،نمی
 حاکمیت عصر به و داد، نجات کوری و بدبختی از را انسانیت اسالم، انتشار با که مسیری تغییر داد،نمی

 را خود سلطنت که رئیسان و پادشاهان جانب از هاانسان سرنوشت بر صرفت استبداد و مردم، بر ظالمانه
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 محروم کرامت احساس از را هاملت که تبهکاری هایانسان داد؛ خاتمه بودند کرده بنا تجاوز و ظلم با
 حمایت فضل به اینها تمام نمایند، اعتراض شانکثیف کارهای مقابل در دادندنمی اجازه آنها به و کردندمی
 .گردد ادا نقص و عیب بدون و کامل شکل به امانت تا گرفت، صورت رسولش از متعال هللا

 :فرمایدمی خود چه چنان بود زیاد بسیار رسولش بر جاللهجل هللا فضل و رحمت بناء 
لُ َوَكانَ}  [ 331:النساء]{ َعِظیم ا َعلَی كَ هللَاِ فَض 
 (.است بوده فراوان و بزرگ تو بر او رحمت و تو حق در خدا فضل)
 :فرمایدمی تعالی هللا که طوری است، زیاد بسیار بشریت بر نیز رسولش فضل باز و
َسل نَاكَ َوَما} َمة  إاَِل أَر   [317:اْلنبیاء]{ لِل عَالَِمینَ َرح 
 (.ایمنفرستاده جهانیان رحمت عنوان به جز را تو ما![ پیغمبر اي)]

 آن ادامة تعالی هللا جانب از آنها مورد در نگرانی و دشمنان ةکین از حق دعوتگران نجات بنابراین
 .بود نموده آغاز رسولش از حمایت با را آن خداوند که است عظیمی فضل
 هللا به -هوشیاری و احتیاط درنظرداشت با البته– دائما  که است الزم دعوتگران بر اساس همین به
 ایشان با جاللهجل هللا که باشند داشته اعتماد و بدانند، او سلطنت و عزت سایة در را خود و ببرند پناه
 و مکر از را کسی بخواهد خدا اگر که بدانند بود، خواهد شانمحافظ و کرد خواهد مددشان حتما  و است
 و هانیرنگ و حیله و گسترده ایشان حاکمیت و قدرت هرچند دهد نجات هدایت، دشمنان حیلة

 آن به باید که دارد وجود حمایتی اگر پس یافت؛ خواهد نجات زودی به مه باز باشد باال شانامکانات
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 و آیدمی تعالی هللا جانب از که است پیروزی آن باشد ایپیروزی اگر و است، هللا حمایت آن کرد اعتماد
 که است ذاتی هللا است؛ خدا طرف از که است شکستی هم آن هست شکستی و بدبختی اگر گونه همان
 :گرددمی اجرا چرا و چون بدون مانشفر و فیصله

ُكمُ إِن }  [361:عمران آل]{ لَُكم  َغالِبَ فاََل هللَاُ یَن ُصر 
 (.شد نخواهد چیره شما بر كس هیچ كند، یاري را شما خداوند اگر)

 است، تربزرگ و برتر او کند یاری عادل هللا اگر باشد، هم زیاد ظالم انسان حیلة و مکر هرچند پس
 حقوقی اجرای برابر در و هراسد،نمی چیزی هیچ از گراصالح و نیست ترسو هرگز دعوتگر نبنابرای

 که اوست زیرا کند،نمی سستی او پشتیبانی و کمک به اعتماد با دارد خویش مؤمن بندة بر تعالی هللا که
 :فرمایدمی

رُ َعلَی نَا َحقّ ا َوَكانَ} ِمنِینَ نَص   [47:الروم]{ ال ُمؤ 
 (.است بوده واجب ما بر مؤمنان یاري همواره و)
 :گویدمی دیگر جایی در و
ََذلِّینَ فِي أُولَئِكَ َوَرُسولَهُ هللَاَ یَُحادُّونَ الَِذینَ إِنَ} لِبَنَ هللَاُ َكتَبَ. اْل  { َعزِیز  قَوِي  هللَاَ إِنَ َوُرسُلِي أَنَا َْلَغ 

 [13-11:المجادلة]
[ مردمان] خوارترین و ترینپست زمرة از كنند،مي دشمني پیغمبرش و خدا با كه كساني مسلّما )

 خداوند گمانبي. گردیممي پیروز قطعا  پیغمبرانم و من كه است كرده مقدر چنین خداوند. بود خواهند
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 (.است چیره نیرومند
 و هدایت رانرهب از تعدادی اندتوانسته هللا دشمنان مواقع بعضی اگر که داشت یاد به باید نیز را این

 مسأله در تناقضی برسانند، آزار و بدهند شکنجه را ایشان یا و ببرند بین از را اصالح دعوتگران
 اگر پس شوند،می مواجه آن با نخواهی خواهی آدم فرزندان و است حق مرگ که چرا نیست، موجود
 نعمتی و داشته، عزیز را وی آن با هللا که باشدمی کرامتی خود این است ظالمان دست به مرگش کسی
 دعوت مسیر در آزاری هر و است شهادت خدا راه در مرگی نوع هر است، کرده بخشش او بر که است
 جاودانگی اصالح راستای در مصیبتی هر و شرافت، حق
َمَصة  َواَل نََصب  َواَل ظََمأ  یُِصیبُهُم  اَل بِأَنَهُم  َذلِكَ}  ِطئ ا طَئُونَیَ َواَل هللَاِ َسبِیلِ فِي َمخ   َواَل ال ُكفَارَ یَِغیظُ َمو 

 َعُدو  ِمن  یَنَالُونَ رَ یُِضیعُ اَل هللَاَ إِنَ َصالِح  َعَمل  بِهِ لَهُم  كُتِبَ إاَِل نَی ال  ِسنِینَ أَج   [311:التوبة]{ ال ُمح 
 از را خود جان و بمانند جا خدا پیغمبر از آنان، دوروبر نشینانبادیه و مدینه اهل كه نیست درست)
 آنان به خدا راه در گرسنگي و خستگي و تشنگي هیچ كه چرا. باشند داشته تردوست پیغمبر جان
 زنند،نمي دستبردي دشمنان به و شود، كافران خشم موجب كه دارندبرنمي جلو به گامي و رسد،نمي
 را نیكوكاران پاداش خداوند گمانبي. شودمي نوشته آنان براي نیكویي كار آن، واسطة به كه این مگر
 (.دهدنمي هدر
 مسلمانان صفوف شد سبب امر این و شدند گیرغفل دشمنان کمین با جنگ آغاز در مسلمانان -6

 کسی اندکی تعداد جز و شوند متفرق وسلمعلیههللاصلی خدا رسول دوروبر از و شده نامنظم و پراکنده
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 سمت به! بیایید من سوی به مردم ای»: برآوردند فریاد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نماند، باقی ایشان با
 که عباس از شنید،نمی را صدایش کسی اما «امعبدهللا بن محمد من هستم هللا رسول من! بشتابید من

 این به الرضوان بیعت اهل ای انصار، مردم ای: که کند فریاد مردم میان در تا خواست داشت بلند صدایی
 مردی لبیک، لبیک: برآورد فریاد شنید را عباس صدای که همین بود جا هر در کس هر! دبیایی سمت

 شدت از اما برود وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سوی به و بگرداند را شترش روی تا کرد کوشش
 پایین شتر از را خود و گرفت دست به را شمشیرش و انداخت گردنش به را سپرش نتوانست، ازدحام
 حالت این رسید؛ وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به تا دوید صدا طرف به و ساخت رها را او انداخته
 پیروز چندی از بعد و کردند شروع را مبارزه آنگاه شدند جمع نفر صد تقریبا  تا داشت ادامه همچنان
 .شدند
 تا است الزم راه این سربازان و حق دعوتگران بر که دارد وجود پند و درس چندین واقعه این در
 بخورد شکست مبارزه از میدانی در دعوت اگر کنند؛ تفکر عمیقا  و بایستند آن مقابل در طوالنی مدتی
 معامله برای کافی آمادگی و حق برای شاناخالص عدم و افرادش از بعضی ةعقید سستی سبب به این
 پشتیبانی به راسخش اعتقاد و ایمان و دعوت، رهبر جرأتمندی و پایداری همچنین باشد،می راهش در
 ضعیف هایانسان قلب تقویت و پیروزی، به شکست تغییر در بزرگی بسیار اثر هابحران شدت در هللا،
 فرمانده اطراف در حق راستگوی و قدم ثابت سربازان وجود و دارد؛ هستند همراهش که مترددی و

 پیامبر همراه که کسانی دارد؛ یپیروز به شکست تغییر در بزرگی بسیار اثری نیز مخلص و چابک
 هللا رسول فراخوان که کسانی و ماندند، پایدار جنگ اول شکست از بعد وسلمعلیههللاصلی
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 میدان وضعیت در تغییر لحظه همان اما نبودند، نفر صد از بیش نمودند اجابت را وسلمعلیههللاصلی
 سایه ایشان دشمنان بر شکست و آورد یرو مؤمنش بندگان به تعالی هللا یاری و شد، نما رو جنگ
 بیاد سربازانش و دعوت رهبر هرگاه دانست باید کرد؛ رخنه شانهایصف و هاقلب در وحشت و افکند،
 شانقدرت بر معنویات این است، همراه صادقش مؤمنان با همیشه هللا و اندبرحق ایشان که آورند
 .بردمی باال دادنانیقرب و فداکردن بر را شانتوانایی و افزایدمی
 غیر دیگران که روایتی در و ،«هستم هللا رسول من»: فرمود که وسلمعلیههللاصلی پیامبر سخن اما و
 به امر این ،«عبدالمطلبم فرزند من نیستم، دروغگو پیامبرم من»: اندنموده بیان را آن هشام ابن از

 رهبری هر و کند،می داللت جاللهجل هللا یبانیپشت به شاناطمیان و پیامبری ادعای در ایشان راستی
 پروردگارش به و باشد، داشته نفس به اعتماد یعنی باشد، چنین هامصیبت و هاسختی هنگامة در باید
 و مقصد و هدف به رهبر اعتماد که چرا باشد، داشته اطمینان وی توجه و پشتیبانی به برده، پناه

 در و باشد، داشته اطرافش در مردم نمودن جمع و وی کامیابی در تواندمی را اثر ترینبزرگ رسالتش
 با هم آن باشد داشته دردها و هاسختی تحمل جهت در وی خود نفس در را اثر بهترین تواندمی آن ضمن

 .راضی و آرام وجدانی
 همراه وی است، اسالم صدر در مسلمان زنان افتخارات از یکی ملحان دختر سلیم ام موقف -7
 شتر بر بود، بسته کمر به را دستمالی و داشت حمل که حالی در بود کرده شرکت جنگ این در رششوه

 خدا رسول بود؛ گرفته محکم را آن افسار نیفتد زمین به شتر از که این برای و نشسته ابوطلحه
 یا فدایت پدرم و مادر بله: گفت سلیم؟ ام: فرمودند افتاد وی به نظرشان که همین وسلمعلیههللاصلی
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 این جز لیاقتی که چرا بکش، دشمانت همانند  نیز اندگریخته دوروبرت از که را کسانی! هللا رسول
 زن این! سلیم ام ای نیست کافی شانبرای خدا محاکمة آیا: فرمود وسلمعلیههللاصلی هللا رسول ندارند؛

 این: گفت برایش چیست؟ ینا پرسید وی از ابوطلحه همسرش وقتی  بود، آورده خنجری همراهش به
 ابوطلحه! کنم پاره را شکمش این با شد نزدیک من به مشرکی اگر تا برداشتم خود با که است خنجری
 .کردند سکوت و شنیده را سخنانش این وسلمعلیههللاصلی خدا رسول و کرد تعجب
 جنگ هایمیدان در شخصا  که شجاعی انسان باشد، چنین این هم باید و بود گونه این مؤمن زن! بله

 را دشمنش شد نزدیک وی به دشمنی که این یا و آمد پیش احتیاجی او به اگر تا یابد،می حضور سالح با
 رشد تاریخ در مسلمان زن نماید، اسیر داده شکست را او کسی ندهد اجازه و سازد دور خود از خودش
 کهحالی در دارد، هاشجاعت و اهقربانی امتحانات، ها،فشانی جان از درخشانی صفحات اسالم

  آورند وجود به را پندار این شانمردم برای کوشندمی هاغربی و مستشرقان اسالم، متعصب بدخواهان
 و هاتوانمندی خور در که مناسبی اجتماعی جایگاه و شمرده حقیر و خوار را زن اسالم گویا که

 نکرده اکتفا هم این به شاناتهامات در که یتاجای است، نداده وی به باشد اشطبیعی هایمسؤولیت
 زنان و است، ننموده فراهم جنت کسب جهت در زنان برای را مجالی هیچ اسالم که کنندمی ادعا بلکه
 !.شد نخواهند داخل جنت به هرگز باشند داشته تقوا و عبادت و دهند انجام کارخیر اندازه هر

 خود ذات در اسالم تاریخ دارد، جود و تهمت این ردّ در که صریحی احادیث و قرآن آیات از نظرصرف
 مسیر این در که هاییقربانی و آن به دعوت و اسالم نشر در ایشان هایبزرگواری و مسلمان زنان از
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 ام مورد در چه آن شود،نمی دیده زنان مورد در ادیان از دینی هیچ در که نموده ثبت را چیزهایی اندداده
 که این از بیش اینجا در و است؛ او چون زنده نمونة صدها از مثالی رسیده ثبت به نحنی جنگ در سلیم
 از تا داریم تالش کنیم، رد مورد این در را اسالم متعصب دشمنان اساسبی ادعاهای باشیم داشته قصد
 یعیطب نقش اجرای به مسلمان زن دوبارة فراخواندن به دهیانگیزه جهت در بلیغ درسی سلیم ام حادثة
 واقعیت نماییم؛ برداشت آن هدایت و اصول اساس بر آینده هاینسل تربیت و اسالم به خدمت در خود
 این در که کارراست و صالح زنی یکی دید، توانمی حالت دو در را امروز مسلمان زن که است این

 منحرف زنی دیگر و کند؛می اکتفا حرام کارهای از دوری و قرآن قرائت نماز، خواندن به خویش صالح
 با را مسلمان زن اخالق و آن آداب با را اسالمی آداب و گشته غربی تمدن مخرب جریان گرفتار که

 و بارمصیبت مردمش و خانواده و خود بر که ایغربی زن است، نموده تعویض غربی زن اخالق
 از مسلمان زن تنساخ تهی دارعهده عمال  مردم از بعضی بینیممی حتی است، بوده آفرین بدبختی
 جاودانگی و شرف تعالی، در  را تاریخ هاینسل برترین آن با که شوندمی ایاخالقی هایویژگی

 رسول تاریخ خصوصبه آن، تاریخ و اسالم اما است؛ نموده تربیت هاگیشایسته و هابزرگواری
 اجتماع و اسالم خدمت به نو از دیگر باری تا زندمی نهیب زنان این بر وسلم،علیههللاصلی کریمش
 و عفت و شرافت همچون خود باارزش خصوصیات و تربیتی رسالت طبیعی، وظیفة حدود در اسالمی
 عایشه، خدیجه، تاریخ دیگر باری دیندار مسلمان دختران آیا دانیمنمی خیزند؛ پا به حیاء و حشمت
 و جاودان زنان آن تاریخ آیا کرد؟ خواهند تکرار ما برای را ایشان امثال و سلیم ام خنساء، اسماء،
 و خدیجه هاده ایشان بین در نیز امروز که است سخت خیلی آیا گرداند؟ خواهند باز را تابان هایستاره
 آگاهانه ایمانی و صحیح توجیهی داریم نیاز چه آن فقط هرگز، نه، شود؟ یافت سلیم ام و اسماء و عایشه
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 ثبت دفتر که کسی آن کیست کند؛ تضمین ما برای را اینها از تربیش و اینها تواندمی که است تابان و
 و منحرفان هایگمراهی مقابل در و بگشاید، حاضر عصر در مسلمان زن برای را جاودانگی
 نبازد؟ را خود و نشود تسلیم دین و فضیلت و حق و خیر دشمنان تمسخرهای

 قتل به را او ولید بن خالد که گذرندمی یزن جنازة بر وسلمعلیههللاصلی خدا رسول جنگ این در -3
: گفتند چیست؟ این: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر بودند، شده جمع اطرافش در مردم و بود رسانده
: فرمودند بودند وی با که کسانی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر کشته، را او ولید بن خالد که است زنی
 وارد زور به که کسی و زن کودک، کشتن از وسلمعلیههللاصلی هللا رسول اناهم بگویید خالد به و بروید
 جنگ در که کسانی و ضعیف هایانسان کشتن از نهی شک بدون است؛ کرده نهی شده جنگ میدان
 آورده جنگ به اجبار به که کسانی آن یا و کودکان پیران، زنان، راهبان، همچون کنندنمی شرکت

 بوده اسالم تنها عالم کل در هاجنگ تاریخ در که است ایمسأله اجیر افراد و ورزانکشا مانند شوندمی
 قانون چنین تواننمی امروزه تا آن از بعد نه و اسالم از قبل نه است؛ نموده عمل و دارد قناعت آن به که

 بلکه یافت؛ ماسال از غیر دیگر جایی در باشد انسانیت حق در مهربانی و لطف از سرشار که را اییگانه
 است، درگیر که ملتی برای جنگ هنگام که است این است مسلم و مشخص هاملت همة نزد در که چیزی
 بشر حقوق اعالمیة که عصر این در و است، جایز استثناء بدون جنگجو دشمنان هایگروه تمام کشتن

 تجاوز و خشونت علیه همبارز جهت در المللیبین و دولتی مؤسسات ترینبزرگ و رسیده، تصویب به
 ایدرجه به انسانی وجدان هم باز اما نمایند،می فعالیت ستمدیده هایملت با همکاری خودشان قول به و
 شاهد ما همة بداند؛ غیرقانونی کرده تحریم را مردم هایگروه این کشتن که است نرسیده شرافت از
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 عمومی کشتن و شد، خراب شهروندان رس بر شهرها چگونه دوم و اول جهانی جنگ دو در که بودیم
 که مردمی هایانقالب علیه بر که داریم یاد به نیز را استعماری هایجنگ و گشت، مباح امری مردم

 .شد اندازیراه بودند انسانی کرامت و زندگی مانند شانحقة حقوق خواستار
 که آن ساکنان کشتن و هاروستا و شهرها تخریب ها،انقالب این کردن خاموش راه در استعمارگران

 داد، انجام الجزایر در بار چندین فرانسه چه آن مانند دانند،می جایز امری رسند،می نفر هزار هزاران به
 مستعمرات در را آن پرتغال که کاری و کرد، اشغالش تحت هایسرزمین بیشتر در انگلیس چه آن یا و

 .دهدمی انجام اشافریقایی
 کشتن از که بیابیم را کسانی توانیمنمی جدید و قدیم در عالم هایملت از تیمل هیچ تاریخ در ما

 کرده منع را شانسربازان شوند،می جنگ و مبارزه به مجبور اجبار روی از که کشاورزانی و کارگران
 مسأله این حتی و است، کرده نهی هاگروه این کشتن از صراحت با پیش قرن چهارده اسالم اما باشند؛

 در و بخشد،می واقعی و حقیقی ایوجه آن به بلکه سازد،نمی رها بودن دستور لحاظ به نهی مجرد به را
 از مردم و هللا بین واسطة و گذاریقانون مرجع عنوان به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول حنین جنگ
 حق که بگویند تا فرستدمی را کسانی اشفرمانده سوی به سرعت به و آیدمی خشم به زن یک کشتن
 چند- روم با مبارزه برای اسامه لشکر تجهیز هنگام و کنید؛ تعرض اجیران و کودکان و زنان بر ندارید
 زنان کشتن از: که بود این اسامه به وسلمعلیههللاصلی پیامبر هایوصیت جمله از -وفوتش از قبل روز
 از بعد. نگهدارید دست طرفبی افراد و نگندجنمی شما با که راهبانی و ناتوان هایانسان و کودکان و

 که دیگری بار هر و کرد اقدام را اسامه فرستادن کههنگامی نیز عنههللارضی صدیق ابوبکر وی



 
162 

 ولید بن خالد خدا شمشیر و داد؛می انجام را کار همین فرستادمی خدا راه در جنگ برای را لشکری
 شانهایزمین در که دهقانی و کشاورز هیچ به و ردک چنین عراق فتح هنگام نیز عنههللارضی

 جایی هر در اسالمی لشکر هایویژگی از یکی به تبدیل روند این و نرساند، آسیب کردندمی کشاورزی
 از لشکری هیچ تاریخ، که بودند ایمندانهشرافت انسانیت اصول اینها مختلف عصرهای در بود، شده

 اسالم لشکر شدید عالقة واضح هاینمونه از یکی شناخت،نمی وصف این به را زمین روی لشکرهای
 بیت استرداد و ایشان بر پیروزی از بعد وی بود، صلیبیان با ایوبی الدین صالح عملکرد اصول، این به

 ترینسرسخت به حتی و هاصلیبی اطفال و زنان و دینی رجال و بزرگان تمام به المقدس،
 هیچ نگذاشت و رساند شانهایخانواده به اسالمی لشکر حمایت با را هاآن و داد، امان شانجنگجویان

 و پستی و خیانت گرفتند، را المقدس بیت که هنگامی صلیبیان اما و برسد؛ آنها به آسیبی
 و دادند، امان را المقدس بیت ساکن مسلمانان  مال و جان صلیبیان آغاز در شد؛ آشکار شانگریوحشی
 در همه و خوردند فریب پیمان این به مسلمانان برافراشتند، االقصی مسجد باالی رب را سفیدی بیرق
 مسجد به که را کسانی تمام شدند داخل المقدس بیت به صلیبیان که همین اما آمدند، گرد االقصی مسجد
 بین از ههم که رسید، نفر هزار هفتاد به روز آن در هاکشته تعداد بریدند، سر بودند آورده پناه االقصی
 پاپ برای را مبین فتح این مژدة صلیبی نویسندة که جایی تا بودند، کودکان و زنان زاهدان، علماء،
 صلیبیان هایاسب پای که جایی تا گشت جاری هاسرک در خون»: بود نوشته افتخار با آن در و فرستاده

 .«بود رفته فرو خون در
 و رهبران و هاگشاییجهان تاریخ به مباهات و فاخرت برای گوییممی را سخنان این ما وقتی امروز
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 از ترعادل و ترمهربان فاتحانی تاریخ»: گویدمی «لوبون گوستاو» آنها مورد در که نیست مانلشکرهای
 که سازیم متوجه را همه تا گوییممی این برای را سخنان این بلکه ،«است ندیده خود به عرب مسلمانان

 را این خواهیممی و هستیم بیستم قرن غربیان از ترنیکوکار و ترمهربان بسی انسانیت برای ما
 این به و گویندمی سخن مادر روز و کودک روز و انسان حقوق از ما برای غربیان که آنگاهی بفهمانیم،
 هایآدم بگوییم است بهتر یا فریبند،می را ما فقط دارند، رفیع تمدنی که دهند نشان خواهندمی وسیله
 دست از شانتاریخ و ملت به نسبت را خود اعتماد که کسانی دهند،می فریب را ما عقلکم و لوحساده
 .باشندمی فکرشروشن افراد و امت این فرزندان کنندمی گمان و اندداده
 انسانی تمدن میراث و دین به شود، خبر با هادسیسه این از مسلمانان فعلی نسل که خواهیممی ما

 و نگردد، خم قوی ثروتمند مقابل در فقیری همچون غربیان مقابل در و باشد، داشته باور ندشمشرافت
 مانند تا نبرد هجوم آن ارزشبی و ارزشمند بین تمیز و تشخیص بدون شانفکری آوردهایدست بر

 .شود نابود و بسوزد نهایت در گرددمی آتش گرد به که ایپروانه
 و انسانی فطرت به آن تریننزدیک و ادیان بهترین الماس که ساخته ثابت علم امروز
 مسلمانان هایجنگ که سازدمی ثابت نیز تاریخ و است، مردم صالح برای برنامه ترینکنندهتضمین
 بار به را هاخسارت ترینکم کرده، مراعات را شفقت و رحم همه از بیشتر که بوده هاییجنگ
 دلیلی گذردمی که هرروز. است بوده دارا را اهداف باالترین و داشته همراه به  را خیر بیشترین آورده،
 خدا رسول وسلمعلیههللاصلی محمد و است هللا دین اسالم که سازد ثابت تا کندمی وجود عرض جدید
 .زمین روی مردم بهترین و اندهللا خالص هایبنده صادق مسلمانان و است،
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فَ فِي آیَاتِنَا َسنُرِیهِم } ء  كُلِّ َعلَى أَنَهُ بَِربِّكَ یَك فِ أََولَم  ال َحقُّ أَنَهُ لَهُم  یَتَبَیَنَ َحتَى أَن فُِسهِم  َوفِي اقِاْل   َشي 
 [  01:فصلت]{ َشهِید 

 جهان كه زمین، و هاآسمان] نواحي و اقطار در را خود هاينشانه و دالیل زودتر هرچه آنان به ما)
 ایشان براي تا داد خواهیم نشان آنان به[ صغیراست جهان كه] خودشان وندر و داخل در و[ است كبیر

 چیزي هر بر پروردگارت كه نیست بسنده این تنها آیا. است حق قرآن و اسالم كه گردد آشكار و روشن
 (.است؟ گواه و حاضر

 دنبال فطای ثقیف تا را ایشان هوازن شکست از بعد مسلمانان و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول -3
 به وسلمعلیههللاصلی پیامبر کشید درازا به مسأله این چون و نمودند محاصره را آنها روز چند و کردند،
 و شتر شماریبی تعداد و شدمی کودک و زن هزارشش که را حنین غنایم راه در بازگشتند، مدینه سوی

 که عرب بزرگان به را هانیمتغ این از بزرگی بخش نمودند؛ تقسیم مسلمانان بین در بود گوسفند
 هیچ و نمودند، عطا قریش به هم را دیگری زیاد بخش و دادند کنند، گرم اسالم به را شاندل خواستندمی

 از ایشان چرا که این مورد در بودند شده ناراحت که حالی در انصار از بعضی ندادند، انصار به چیزی
 به وسلمعلیههللاصلی خدا رسول: گفتند بعضی حتی ،گفتندمی سخن هم با اندشده محروم هاغنیمت
 را ما خدا رسول آورد اسالم قریش که مکه فتح از بعد که بود این منظورشان و است رسیده قومش

 چنین هللا ثنای و حمد از بعد و نمودند جمع را انصار وسلمعلیههللاصلی پیامبر است، کرده فراموش
 از اید؟شده آزردهدل من از که است این گربیان و رسیده من به شما از یسخنان! انصاریان ای»: فرمودند
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 نیازبی را شما خداوند و نبودید نادار و فقیر آیا کرد؟ هدایت را شما خدا که نبودید گمراه آیا پرسممی شما
 ما بر رسولش و خدا! بله: گفتند «آفرید؟ الفت تانهایقلب در خداوند و نبودید دشمن هم با آیا گردانید؟

 یا دهیم جواب چیز چه به: گفتند «بدهید؟ را جوابم خواهیدنمی انصار ای»: فرمود سپس نهادند، منت
: فرمودند وسلمعلیههللاصلی پیامبر کردند، فراوان بخشش نهاده منت ما بر رسولش و هللا هللا؟ رسول

 تکذیب را تو همه کهحالی در آمدی: گفتیدمی هم راست و گفتیدمی خواستیدمی اگر قسم خدا به اما»
 ما و بودی شده رانده بیرون کردیم، اتپشتیبانی ما و بودی خورده شکست نمودیم، تصدیقت ما و کردند
 ارزشبی مال خاطر به آیا انصار گروه ای. دادیم هدیه برایت را خود اموال ما و بودی فقیر دادیم، پناهت
 اید؟شده آزرده من از سپردم تاناسالم به را شما و  امکرده جلب اسالم به را ایعده هایقلب آن با که دنیا
 با شما و بروند شانهایخانه سوی به شتر و گوسفند با مردم که شویدنمی راضی این به آیا انصار ای

 از فردی داشتم دوست بود،نمی هجرت اگر اوست یَد در محمد جان که ذاتی به قسم برگردید؟ خدا رسول
 خواهم انصار گروه با من دیگر سمت به انصار و بروند سمت یک به مردم تمام اگر و باشم، نصارا

 که جایی تا گریستند مردم «کن رحمت شانفرزندان فرزندان و شانفرزندان و انصار به هللا یا رفت،
 .هستیم وشخ شود ما قسمت و سهم هللا رسول که این بر ما: گفتندمی و شد تر گریه از شانمحاسن
 :پردازیممی موضوع این تعلیقات به اینجا در
 اسالم دشمنان از بعضی که شده سبب است جنگ قوانین از بخشی اسالم در که غنیمت مسألة: اول

 دالیل از یکی مادی انگیزة که کنند تعبر گونه این و بدانند اسالم به زدن طعنه برای ایوسیله را آن
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 فداکردنجان و دادن قربانی سوی به را مسلمان سربازان آن به عالقه و بوده اسالم در جنگ اعالن
 مثل بردند،می هجوم هاغنیمت سوی به شدمی تمام جنگ که این مجرد به دلیل همین به کشاند،می

 در جنگ هایانگیزه که چرا کند،می ردّ را ادعا این منصفی فرد هر که نیست شکی. حنین جنگ همین
 که چنان باشد،می تجاوز و آزار ساختن دور و حق انتشار آن هدف که است اییمعنو مسایل اسالم
 را جانش انسانی که است غریبی و عجیب سخن واقعا  این و دارد، تصریح آن به فراوانی احادیث و آیات
 مه بزرگ غنیمت این هرچه حاال مادی، غنیمت طمع به هم آن سازد تباه را اشخانواده آیندة و نماید فدا

 که را نظیریبی قهرمانان طور آن بتواند ندارد امکان مادی هایغنیمت به داشتن چشم طرفی از ،!باشد
 نتایج گونه آن بتواند یا و بیافریند، داشتند وجود اسالم صدر در مسلمان جنگجویان میان در

 شد، ختم آن به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول زمان در عرب همراه اسالم هایجنگ که را آوریشگفت
 با!. دهد نتیجه آمد، دست به روم و فارس علیه جنگ در آن از بعد که را دستاوردهای یا و آورد، بار به

 در مسلمان اسیران و هامال و نبودند، مادی داشتچشم از دوربه هم اسالم دشمنان که این درنظرداشت
 که نبود طور این و شد،می شانناندشم نصیب قطع طور به خوردندمی شکست مسلمانان که صورتی

 هر قانون این بلکه کنند، تقسیم خود بین در را شاندشمنان اموال پیروزی صورت در مسلمانان فقط
 آفرین قهرمان توانستنمی دشمنان برای دنیوی هایداشتچشم این چرا پس بود؛ جنگجویی لشکر
 نتیجة و آوردمی بار به مسلمان سربازان برای که گونه آن آورد بار به آوریشگفت نتایج و باشد
 دلیل ترینقاطع خود است داده رخ اسالمی هایجنگ در که وقایعی و اتفاقات شد؟می اسالمی هایجنگ
 است؛ بوده مسلمان سرباز روان و روح در حرکت اصلی دلیل مادی هایانگیزه که است ادعا این ردّ بر
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 به جنگ میدان سوی به مسلمان قهرمان اسالمی مبارزة میادین دیگر و موته و احد، بدر، هایجنگ در
 که هنگامی ایشان از یکی که جایی تا شتافت،می جنت هاینعمت و شهادت به یابیدست آرزوی

 حال در که را خرمایی دهند،می را جنت وعدة شهادت برای  وسلمعلیههللاصلی خدا رسول شنودمی
 فاصله خرما چند همین جز جنت تا من بین به، به: گویدمی و فکندامی سویک به باشدمی خوردنش
 در دیگری شود؛می کشته تا جنگدمی قدر آن سپس است، دور مسافتی این که قسم خدا به نیست،
 سمت از را آن بوی من که قسم خدا به! جنت! جنت: گویدمی شتابدمی دشمنان با مبارزه سوی به کهحالی
 (.احد جنگ رد) کنممی درک احد

 شانبرای که هنگامی رستم به مسلمان گروه فرماندة جواب داشتند فارس همراه که هاییجنگ ودر
 خدا به»: که بود این برگردند شانسرزمین به و دهند انصراف جنگ از تا کرد را لباس و مال پیشنهاد

 عبادت از را شما خواهیمیم ما ایم،شده خارج خود هایخانه از آن خاطر به که نیست چیزی این قسم
 و داریمبرمی دست شما از شوید مسلمان شما اگر و کنیم، هدایت قهار یگانة عبادت به داده نجات هابنده

 است کسی جواب این آیا ؛«...نداریم نزاعی هیچ شما با ما و ماندمی خودتان برای تانمملکت و سرزمین
  است؟ شده بیرون جنگ به مردم موالا و هاسرزمین بر تسلط و غنیمت کسب برای که

 جنگجویان از زیادی عدة داشتچشم کنندمی استدالل آن به خود باطل ادعای در ایشان که ایمسأله
 به برداشت این که حالی در باشد؛می آن از شدن محروم از انصار ناراحتی و حنین جنگ هایغنیمت به

 دوخته چشم غنایم به که کسانی زیرا است، انجنگجوی وضعیت و جنگ واقعیت گرفتن نادیده معنی
 در دارسابقه مسلمانان مانند هنوز اسالم هدایت که بودند اسالم به واردانتازه جمله از بودند
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 علی، عثمان، عمر، ابوبکر، مانند کسانی بینیممی دلیل همین به بود، نگرفته جای شانهایقلب
 دارانسابقه و صحابه بزرگان جملة از که اجمعینعنهمهللارضی زبیر و طلحه عوف، بن عبدالرحمن

 گفتند سخنی چنین انصار از تعدادی که این و نداشتند، چشم غنایم این به هرگز بودند، اسالم دعوت
 هر در مردم اکثر که است احساسی این و اندیافته برتری بعضی غنایم تقسیم در کردند احساس ایشان
 .نیست عجیبی مسألة و دارند هاییموقعیت ینچن در باشند که مکانی و عصر
 وسلمعلیههللاصلی پیامبر که هنگامی انصار که بینیممی کنیم تعقیب آخر تا را موضوع اگر و
 رسول با شما و برگردند شتر و گوسفند با مردم که خواهیدنمی آیا»: فرمود و کرد سخنرانی شانبرای
 اطاعت و جنت و ثواب و هللا رضای کسب به ایشان عالقمندی بر دلیل این آیا کردند، گریه ایشان «خدا؟
 و اموال بر را خدا رسول نشینیهم و نزدیکی و صحبتیهم که کسانی نیست؟ خدا رسول از

 جهاد در انگیزةشان تنها شود گفته موردشان در که است درست آیا دهند، ترجیح دنیوی آوردهایدست
 به را هاغنیمت اسالم چرا پس: شود گفته که ندارد معنی این و بود؟ منال و مال آوردن دست به

 سخن این گفتن کند؟نمی واگذر دولت به است رایج کنونی عصر در که طور آن و دهدمی جنگجویان
 تنها مسأله این باشد،می گذشته هایزمان در جنگ قوانین و مردم هایویژگی و احوال از خبریبی خود

 در را قانون این بلکه کرد،می تقسیم افرادش بین را هاغنیمت چهارپنجم که بودن اسالم لشکر به متعلق
 سپاه هایغنیمت که نمایند اجتهاد چنین مجتهدی امروز اگر و کردند؛می تطبیق لشکرها تمام زمان آن

 همخوان اسالمی روح و اصول با مسأله این دانش و نیست بعید امری گیرد، تعلق دولت به باید اسالم
 .است
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 با آشنایی و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول حکمت بر داللت مسلمانانتازه به فراوان بخشش: دوم
 با هاسال که بودند کسانی نومسلمانان این دارد، قضایا فهم در ایشان دوراندیشی و قومش طبیعت
. شد فتح مکه که این ات بودند، ورزیده امتناع دعوتش قبول از و جنگیده وسلمعلیههللاصلی هللا رسول
 به نسبت شانهایقلب نوعی به باید بودند، شده خوش جنگ آغاز در مسلمانان شکست در که کسانی
 ارضاع بودند آمده جنگ به آن خاطر به که اموالی ناحیة از شاناحساسات و شد،می گرم اسالم
 بر شده که ترتیب هر به خواستندیم اسالم با مبارزه در که بودند قوم بزرگان آنان حقیقت در گردید؛می

 را شانشوکت مکه فتح با اسالم که هنگامی و کنند، حفظ را شانمادی مصالح و بمانند باقی خود منصب
 باشند، داشته کینه خود شکست و مسلمانان پیروزی به نسبت نهادشان در که نبود بعید خیلی شکست،

 دیگر هاینظام که طور آن کند،نمی اکتفا قدرت و زور اب تسلط به و است، اصالح و هدایت دین اسالم اما
 اهمیتی هیچ مردم قلبی و روانی تأیید به و گیرندمی کار قدرت از فقط خویش ماندگاری و بقا در
 بشارت را هاروان و روح بگشاید، خود برای را هاقلب تا کوشدمی که است دینی اسالم اما دهند،نمی

 بخشش با بتواند اگر مسیر این در و گرداند؛ خویش الگوهای و اصول عاشق را هاانسان و دهد، هدایت
 است حکمت نهایت این بشوید آن از را دشمنی و نفرت و سازد اصالح را مردم از بعضی هایقلب مال
 .کرد چنین وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که طور همان شوند راضی ایشان تا دهد انجام را کار این که

 امتداد دنیا غرب و شرق به باید شد پیروز العرب جزیرة در باْلخره که دعوتی این دانستمی دخداون
 قربانی آن راه در و شدند،می بسیج رسالت این کشیدن دوش به برای هاعرب تمام باید پس یابد،
 از بعد شانهایقلب شد، اصالح هابخشش این با شانبزرگان نهان که هنگامی دلیل همین به دادند،می
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 از بعد زیرا شد، حاصل عمال  که بود چیزی این و گشت گشوده آن هایدشواری حمل و دعوت برای آن
 به نسبت ایشان کینة و نفرت کرد، گرم را بزرگان این هایقلب وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که این

 سرتاسر در اسالم مبادی ةمژد برای اسالمی لشکر و بربست رخت نهادشان از کامال  دعوتش و اسالم
 عملکرد و تالش این برای عرب جزیرة کرد، هدایت نور سوی به تاریکی از را مردم و شد پخش جهان
 با رفتندمی شمار به القلوب مؤلفة جملة از آغاز در که بزرگانی همان و بود، شده آماده عظیم ایتاریخی
 اسالمی فتوحات در که هاییسختی و ایشان از اریخت شتافتند،می هامعرکه قلب به خود اشتیاق و عالقه
 کسانی جمله از بعدها ایشان از بعضی که جایی تا است، نموده ثبت را زیادی صفحات اندشده متحمل
 و اسالمی وسیع حکومت ادارة و عربستان از خارج در اسالم هایپایه استحکام و استقرار در که بودند

 .نمودند ایفا را بزرگی نقش آن، خروشان لشکرهای رهبری
 هیچ آوردند ایمان مکه فتح از دیرتر  یا و بودند القلوب مؤلفة جمله از که این دلیل به ایشان بعدها
 را خود توانستند بودند آورده ایمان دیرتر که کسانی از بسیاری که چرا نیامد، پدید شانبرای مشکلی
 از چندی از بعد اما نداشتند، اخالص دین راه در آغاز در چند هر و کنند، بیرون ضعف از و ساخته قوی

 «بصری حسن» مشهور سخن در توانمی را حالت این مصداق. گشتند اسالمی عمل مخلصین
 برای جز که نپذیرفت علم این اما آموختیم، خدا غیر برای را دین علم»: گویدمی که یافت علیهرحمةهللا

 اما نداشتیم، نیتی هیچ و کردیم آغاز را علم آموزش»: گویدمی دیگری فرد مورد همین در و. «باشد هللا
 که است بس همین وسلمعلیههللاصلی خدا رسول عهد در آخر مسلمانان برای. «شد پیدا نیت ما برای بعد
 :فرمایدمی و دهدمی را نیکی وعدة ایشان به تعالی هللا
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تَوِي اَل} ظَمُ أُولَئِكَ َوقَاتَلَ فَت حِال  قَب لِ ِمن  أَن فَقَ َمن  ِمن كُم  یَس   َوقَاتَلُوا بَع دُ ِمن  أَن فَقُوا الَِذینَ ِمنَ َدَرَجة  أَع   َوُكاّل 
نَى هللَاُ َوَعدَ  [31:الحدید]{ َخبِیر  تَع َملُونَ بَِما َوهللَاُ ال ُحس 
. نیستند سانیك و برابر[ دیگران با] اند،جنگیده و اندبخشیده[ مکه] فتح از پیش كه شما از كساني)
 و اندنموده بخشش و بذل فتح از بعد كه است كساني مقام و درجه از برتر و فراتر شانمقام و درجه آنان

 كه است چیزي آن هر از آگاه او و دهد،مي نیكو پاداش وعدة همه به خداوند حال هر به اما. اندجنگیده
 (.كنیدمي

 غنیمت از شدن محروم خاطر به انصار شد باخبر که میهنگا وسلمعلیههللاصلی هللا رسول: سوم
 و سیاست حسن ةدهندنشان سویی از این کرد، دلجویی ایشان از کرده جمع را آنها اندشده ناراحت
 به که رساند،می را ایشان خویی نرم دیگر سویی از و باشد،می وسلمعلیههللاصلی پیامبر درایت
 را حکیمانه سخن آن و گرداند،می شانراضی کرده جمع را آنان و دهدمی اهمیت چنین این مسایلی
 اند،کرده اشپیروی همیشه و دارندمی دوستش بسیار ایشان که داندمی او زیرا گوید،می شانبرای
 شانایمان شدن ضایع از وسلمعلیههللاصلی پیامبر اند،گذشته شانمال و جان از خدا راه در حتی
 اما بشوند، رسولش و خدا خشم باعث که بدهند انجام کاری شاید که نداشت بیم هم این از و ترسیدنمی

 است ایپسندیده روش این و کند، رفع بود آمده آنها از بعضی ذهن به که را سوءتفاهمی داشت دوست
 کمین در دشمنان زیرا کند، چنین دارانشدوست و یاران با تا است الزم پیشوایی و رهبر هر برای که

 احساس با طرفداران رابطة افتد،می اتفاق که اندکی سخن هر و کوچک حادثة هر طریق از تا اندنشسته
 مکاری و خبیث، گریحیله شیطان که باشیم داشته یاد به باید سازند؛ ضعیف رهبرشان به نسبت را
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 ارتباط چند هر و د،باشن راضی او از پیروانش تا کندنمی رها خود حال به را رهبر گاههیچ که است جری
 .سازد متزلزل را آن تا یابدمی راهی باشد قوی دو آن بین اعتماد و

 و ساختنراضی برای وسلمعلیههللاصلی پیامبر که مؤثری و حکیمانه شیوة آن به بنگرید باز
 این و گفت، اسالم دعوت به نسبت شانهمکاری و لطف از شانبرای نمود، انتخاب یارانش دادنقناعت

 به ایشان راندند خود از و نموده تکذیب را وی او، قوم که جایی در و دادند، یاری را رسولش چگونه که
 دشمنی و پراکندگی و گمراهی از شاننجات در را هللا فضل شانبرای آن از قبل و شتافتند؛ تصدیقش

 خوشبختی و هدایت از چه آن مقابل در دنیا مال دادن دست از نظرشان به که بود چنین این و نمود بیان
 که طور آن هرگز که این اول: کرد تأکید شانبرای را مسأله دو همین برای و آمد، ساده بودند شده نسیب
 که این دوم رفت؛ نخواهد خود قوم نزد و کرد نخواهد ترک را ایشان او اند،کرده گمان انصار از بعضی
 محبت و ایمان، عظمت  دین، قدرت به که بود دیاعتما جهت به ساخت، محروم غنایم از را ایشان اگر

 و بهتر شیوة ندارد امکان که خورممی قسم من. است داشته رسولش و هللا به نسبت ایشان عمیق
 و اندبوده دعوت هایبرترین و تازانپیش از که یافت کسانی خاطر رضایت کسب برای این از ترجالب

 افراد از ستایشی و سپاس هیچ دنبال به شانایمان در و اندآورده ایمان آن به صادقانه و مخلصانه
 :است نازل موردش در خداوند سخن این که باد کسی بر هللا سالم و درود راستی به. گشتندنمی
 [4:القلم]{ َعِظیم  ُخلُق  لَعَلَى َوإِنَكَ}
 (.هستي[ حمیده افعال و پسندیده صفات] سترگ خوي داراي تو)
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 از نمونه ترینتابناک وسلمعلیههللاصلی خدا رسول سخنان شنیدن از بعد ارانص موقف: چهارم
 به اگر که آوردند یاد به ایشان است، تقوا و هدایت در هللا فضل آوردن یاد به و قلب رقت و ایمان راستی

 ودبنمی خدا خواست اگر زیرا ،بوده رسولش و خدا فضل هم باز پرداختند، جهاد و تأیید و پشتیبانی
 شد،نمی باز حقایق رؤیت به شانچشمان و هاقلب هرگز بودنمی رسولش اگر و شدند،نمی هدایت هرگز

 اسالم این! بله کرد؛نمی بدل وحدت به را شانهایدشمنی و پراکندگی خداوند هرگز بودنمی اسالم اگر و
 شر از و داد نجات یهود سیطرة از را ایشان و کرد، محافظت رفتن هدر از را شانهایخون که بود

 را وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که کردند اعالن جهت همین به نمود، خالص شانقدرتمند همسایگان
 برای و شانبرای وسلمعلیههللاصلی پیامبر که زمانی و دهند،می ترجیح دنیا منال و مال تمام بر

 خدا رسول توجه شادی از کرد، دعا هللا رحمت به شانفرزندان فرزندان برای و شانفرزندان
 این از بعد آیا شد، جاری شانهایاشک که شدند خوش قدر آن مستجابش دعای و وسلمعلیههللاصلی
 ترعالی و ترپاک محبتی توانمی آیا و کرد؟ مطرح پرسشی انصار ایمان صدق مورد در توانمی هم باز
 جهان هردو در را شانخاطرة و یاد کند، راضی را هاآن و باشد راضی آنها از  خداوند یافت؟ این از

 دیگر با و محبوبش و بزرگوار رسول همراه به ایشان، با پُرنعمت بهشت در نیز را ما و گرداند، جاودانه
 .  نماید یکجا مقربین و شهدا و صدیقان و پیامبران از اندهللا نعمت شامل که کسانی
 اتفاق انصار و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول بین را چه آن یعنی واقعه، این که دهممی تذکر آخر در و
 این زیرا نماید، حفظ خود خاطر در را آن و باشد داشته یاد به علمی طالب هر و دعوتگر هر باید افتاد،
 را وی اصحاب و وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به شوق و محبت و سازد،می قوی را ایمان که بود اتفاقی
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 .نمایدمی ورشعله هالبق در

 هابت شکستن -ب

 بود کسانی جمله از -است شده گفته «االنبیاء ابو» وی به نوح از بعد که- السالمعلیه ابراهیم حضرت
 کریم قرآن روایت به بنا که داد ادامه جایی تا را مسیر این و کردمی مبارزه قومش پرستیبت با که

 اسماعیل پسرش آمد مکه سوی به که هنگامی سوزانند،ب آتش در را وی گرفتند تصمیم قومش
 جوان السالمعلیه اسماعیل کههنگامی بازگشت، خود و گذاشت آنجا در مادرش همراه به را السالمعلیه
 مردم و شود عبادت جاللهجل هللا آنجا در که باشد ایخانه تا نهادند، بنا را کعبه هم با پسر و پدر این شد،
 اندنهاده نام «مستعربه» عرب را آنها مورخان که اسماعیل فرزندان زمان گذشت با د،کنن حج سویش به

 در رسمی چندی از بعد بودند، دوربه ساختگی معبودهای و هابت عبادت از همچنان و شدند زیاد
 حرم هایسنگ از سنگی بازگشت هنگام آمدمی مکه سوی به سفر قصد به کس هر که شد پیدا شانبین
 تمام جالب شانبرای کار این کمکم برد،می خود با مکه و حرم به زیاد وعالقة شوق و احترام نشانة به را
 جستندمی تبرک آن به و کردند،می طواف دورشان به کعبه مانند و گذاشتندمی را هاسنگتکه آن و شد
 «لُحی بن عمرو» که این تا کرد پیدا ادامه همچنان کارها این بود، حرم به شانشوق و محبت نشان این و

 از پیش سال صدپنج واقعه این شودمی گفته چه آن به بنا- داد رواج شانبین در عمال  را هابت پرستش
 شروع گونه این مسأله داد، تغییر را السالمعلیه اسماعیل دین که بود کسی اولین او -بوده نبوی بعثت
 داریپرده متولی خود راند بیرون آن اطراف و مکه از را «جرهم» قبیلة توانست شخص این وقتی که شد
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 چشمة شام بلقاء سرزمین در: گفتند برایش ایعده گشت، شدیدی بیماری گرفتار چندی از بعد شد، خانه
 چشمه آن در رفته آنجا به و کرد حرکت نیز او یافت، خواهی شفا بروی آنجا به اگر که است گرمی آب

 است؟ کاری چه این: گفت آنها به پرستندمی بت که دید را سرزمین آن ممرد یافت، صحت و کرد حمام
 هم او برای خواست آنها از طلبیم؛می پیروزی دشمنان بر و کنیممی باران طلب اینها کمک به ما: گفتند
 پرستش آن از بعد کرد، نصب کعبه اطراف جایی در و آورد مکه به را بت سپس و بدهند، هابت این از
 را آن که داشتند بتی خود برای مکه مردم از خانه هر که جایی تا یافت، انتشار العرب جزیرة در هابت
 و کشیدن دست دادمی انجام اشخانه در که کاری آخرین داشت سفر قصد فردی وقتی پرستیدند،می

 بت بر کشیدن دست کردمی که کاری اولین نیز گشتمی باز سفر از هرگاه و بود، بت به جستن تبرک
 .بود

 شانهایبت برای بعضی که جایی تا کردند پیدا شدیدی عالقة هابت عبادت به هاعرب چندی از بعد
 قادر کار دو این بر اگر و گرفتمی خود برای را بتی کند چنین توانستنمی که آن و ساختندمی گاهعبادت
 طواف دورش به کعبه مانند و دکرمی نسب پسندیدمی که جایی هر یا حرم مقابل در را سنگی نبود
 آنها میان از یافتندمی را سنگ چهار زدندمی منزل جایی در سفر در که هنگامی مسافران نمود،می

 هنگام و بپزند، چیزی آن بر تا ساختندمی دیگدان را دیگر سهِ و گرفتندمی خدا خود برای را بهترینش
 کار همان باز آمدندمی فرود دیگر جایی در وقتی و کردندمی ترک را خود خدای جمله از را همه حرکت

 .دادندمی انجام را
 و کردندمی حج شانسوی به حتی و داشت اهمیت خیلی شانبرای که داشتند بزرگ بت سه هاعرب
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- قدید، در مشلل ناحیة در بحر ساحل در که بود «منات» آنها ترینقدیمی دادند،می قربانی شانبرای
 را احترام بیشترین اما شمردند،می بزرگ را آن هاعرب تمام و بود، شده نصب -مدینه و مکه بین مکانی

 هشتم سال در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که هنگامی داشتند، «خزرج» و «اوس» قبیلة دو بت این به
 را بت آن نیز او کند، سرنگون را آن تا فرستاد را عنههللارضی علی نمود، حرکت مکه فتح جهت هجرت
 شمشیر دو جمله آن از آورد، وسلمعلیههللاصلی پیامبر نزد داشت خود با که را چیزهایی و کرده منهدم
 کسی همان حارث این بود؛ کرده هدیه بت این به را آنها غسان پادشاه غسانی شمرابی بن حارث که بود
 بود، رسانده قتل به را( عنههللارضی دیاز عمیر بن حارث) وسلمعلیههللاصلی پیامبر رساننامه که بود
 نمایندة تنها حارث بود؛ نموده تقدیم برایش را اسالم سوی به دعوت بر مبنی هللا رسول نامة وقتی
 .رسیدمی بقتل که بود وسلمعلیههللاصلی پیامبر

 هاربع تمام و قریش بود، مربع صخرة یک شکل به و داشت قرار طایف در که بود «الت» بت دومین
 به مکه از وسلمعلیههللاصلی خدا رسول بازگشت از بعد ثقیف نمایندگان که زمانی کردند؛می راتعظیم آن

 نابودش و دارد نگه شانبرای را «الت» دیگر سال سه تا که نمودند درخواست وی از آمدند نزدش مدینه
 این تا نمودندمی کم سال یک بار هر و کردند اسرار آنها ولی نپذیرفت، وسلمعلیههللاصلی پیامبر نکند،
 نگه شانبرای را بت آن دیگر ماه یک الاقل که خواستند وسلمعلیههللاصلی خدا رسول از باْلخره که

 .نپذیرفت وسلمعلیههللاصلی پیامبر اما دارد،
 و زنان و خردانبی شر از را خود خواستندمی که بود دلیل این به ایشان اسرار: گویدمی هشام ابن
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 ایشان بر اندکرده تسلیم مسلمانان به را بت که شدندمی مطلع آنها اگر که چرا سازند، ایمن شانکودکان
 سازند، منهدم را آنها بت شوند داخل اسالم به شانمردم که این از پیش خواستندنمی و گرفتند،می خشم
 را شعبه پسر مغیره و حرب پسر ابوسفیان و نپذیرفت را قضیه این وسلمعلیههللاصلی هللا رسول اما

 از ثقیف زنان کوبیدمی بت بر کلنگ با مغیره کههنگامی سازند، سرنگون را بت آن تا فرستاد
 بر واحسرتا: گفتندمی و کردندمی نگاه آن به زاری و گریه و حسرت با و بودند شده خارج شانهایخانه
 چگونه لئیمان این که ببینید ساخت،می دور ما از را بالها و کردمی دفاع دشمنان مقابل در ما از که آنی

 .نکشیدند شمشیر محافظتش راه در و سپردند سرنگونی به را او دفاعی هیچ بدون
 شد؛می واقع عراق سوی به مکه مسافران راست سمت در که داشت نام «ُعزی» بت سومین اما و
 معرفی در قرآن که هنگامی و نمودند،می تعظیم اربسی را آن ایشان و بود قریشیان مخصوص بت این
 قریش بر امر این دانست،می بد را هابت دیگر و بت این و کردمی آشکار مردم به را آنها هایبدی ها،بت

 ابولهب و ابواحیحه بین که دریافت گفتگویی از توانمی را ایشان تعظیم درجة شد،می تمام سخت بسیار
 در بود مناف عبد بن شمس عبد بن امیه بن عاص بن سعید همان که ابواحیحه است، شده بدل و رد

 ای: گفت کند،می گریه وی دید شد، وارد او بر عیادتش قصد به ابولهب که بود افتاده مرگ بستر
 ترسممی این از نه،: داد جواب نیست؟ آن از ایچاره که مرگی خاطر به آیا کنی؟می گریه چرا ابواحیحه

 را او تو خاطر به اتزندگی زمان در که قسم خدا به: گفت ابولهب! نشود پرستیده عزی من از بعد که
 از بعد جانشینی که دانستم اکنون: گفت ابواحیحه کنیم، ترکش تو نبود دلیل به مرگت از بعد که نپرستیدیم
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 .شد وشحالخ است هابت پرستش عالقمند شدت این به ابولهب بود دیده که این از و!. دارم خود
 منهدم را بت این و برود که داد دستور را ولید بن خالد وسلمعلیههللاصلی خدا رسول فتح سال در
 اشعاری سرودن به شروع شیبانی حرمی پسر دبیه بت این خادم رسید، آنجا به خالد که هنگامی سازد،

 تا کند بخشش طلب عزی از اشگستاخی این برای که خواست خالد از و کرد خالد ذم و بت مدح در
 کنمنمی بخشش طلب تو از هرگز و پذیرمنمی را تو عزی ای: گفت جوابش در خالد نگردد، بال گرفتار
 موهایی که ایقیافه با بود، شده ساخته چوب از بت این. داندمی حقیر و پست را تو هللا که دیدم چون

 آن خالد داشت، قرار درخت یک داخل در و بود شده گذاشته هایششانه بر دستانش و داشت پراکنده
 گشت، نابود بت آن ترتیب این به و زد فرقش بر ایضربه سپس شد، آشکار بت و کرد قطع را درخت

 دیگر عرب»: فرمودند ایشان داد خبر وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به را دستور اجرای که هنگامی
 در عرب هایبت مشهورترین بت سه این. «شد خواهدن پرستیده این از بعد هرگز و داشت، نخواهد عزی

 :فرمایدمی کرده یاد آنها از نیز کریم قرآن که بودند جاهلیت
َرى الثَالِثَةَ َوَمنَاةَ. َوال عَُزى الاَلتَ أَفََرأَی تُمُ} ُخ   [11-33:النجم]{ اْل 
 داراي و خدایند، دختران و شما معبود] دیگر بت سومین منات، و. عزي و الت كه بینیدمي چنین آیا)

 (.باشند؟مي عظمت و قدرت
 هاییتصویر دید شد داخل الحرام بیت به مکه فتح روز در  وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که هنگامی

 که دید را السالمعلیه ابراهیم حضرت از تصویری همچنین و است، آویزان آن در دیگران و مالئکه از
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 ابراهیم ما شیخ بکشد را اینها خدا»: فرمود گیرد،می فال آنها با دارد و است گیریفال تیرهای دستش در
  «کار؟ چه گیریفال تیرهای با را ابراهیم گیرد،می فال تیرها با دارد که اندکرده رسم حالی در را

َرانِیّ ا َواَل یَهُوِدیّ ا إِب َراهِیمُ َكانَ َما} لِم  َحنِیف ا َكانَ َولَكِن  نَص  ِركِینَ ِمنَ َكانَ َوَما اُمس   [67:عمران آل]{ ال ُمش 
 (.نبود مشركان زمرة از و بود، خدا منقاد و حق بر ولیكن مسیحي، نه و بود یهودي نه ابراهیم)

 .کنند پاک را تصویرها آن تمام که داد دستور سپس
 بود نشسته رششت بر که حالی در وسلمعلیههللاصلی هللا رسول فتح روز در: گویدمی عباس ابن
 با را آنها که بود زیادی هایبت کعبه دوروبر هنگام آن در کرد حرکت خانه اطراف در و شد، مکه وارد
 اشاره هابت سوی به داشت دست در که عصایی با وسلمعلیههللاصلی پیامبر بودند، کرده محکم سرب
 :فرمودمی و کردمی

 [33:اإلسراء]{ َزهُوق ا َكانَ ال بَاِطلَ إِنَ ال بَاِطلُ َوَزهَقَ ال َحقُّ َجاءَ}
 میان از همیشه باطل اصوال . است گشته نابود و رفته میان از باطل و است رسیده فرا حق: بگو و)

 (.است شدني نابود و رفتني
 پشت از که را بتی هر و افتادمی پشت به بت آن کردمی اشاره روروبه از که بتی هر سوی به سپس

 .افتادمی در روی به نمودمی اشاره آن به
 عبادت و فروریختند عربستان سرزمین هایبت همة که بود نگذشته مکه فتح از ماه چند هنوز
 آن خاطر به امروز پرستیدند،می را آنها دیروز که کسانی که جایی تا شدند، کافر آنها به شانهایکننده
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 ایحادثه هیچ و ندارد ضرری و نفع هیچ که را سنگی یک چگونه که کشیدندمی خجالت احمقانه اعمال
 .پرستیدندمی تواند،نمی شده مانع را روزگار حوادث از

 را آنها عبادت و پرداخت وخدایان هابت این واقعیت معرفی به اولش روزهای همان از اسالم رسالت
 پرورگار و هستی لقخا هللا عبادت و فطرت، دین به آن مقابل در را مردم و خواند نابرابر و زشت کاری

 به و کردند مقابله دعوت این با قریش آن پیشاپیش در و العرب جزیرة تمام اما خواند،می فرا عالمیان
 :آمدمی عجیب بسیار هاگفته این نظرشان

لَِهةَ أََجعَلَ} ء  هََذا إِنَ َواِحد ا إِلَه ا اْل   [0:ص]{ ُعَجاب  لََشي 
 (.است شگفتي چیز این واقعا  است؟ معتقد واحدي خداي هب خدایان، همه این جاي به او آیا)

 این با کوشید داشت دست در چه آن تمام با و شد پریشان و خورد تکان جدید دین این از العرب جزیرة
 نبرد سال وسهبیست از بعد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول آخر در اما سازد، نابودش و کند دشمنی پیامبر
 این لشکرهای و کرد سرنگون را شانخدایان نمود، فتح را پرستیبت پایتخت و شد، پیروز همپی

 کارها این تمام که پذیردمی عقل آیا بخشید؛ خاتمه شانبزرگان هایدسیسه به و ساخت، نابود را خدایان
 برایش و باشد داشته قرار دعوت این پشتیبانی در هللا که این بدون شود، انجام کوتاه مدت این در

 هللا رسول با نفر یک حتی ابتدا در که حالی در ؟!کند هدایت را هایشجنگ و نماید، فراهم را لشکرهایی
 . نبود همراه وسلمعلیههللاصلی

 [37:اْلنفال]{ َرَمى هللَاَ َولَكِنَ َرَمی تَ إِذ  َرَمی تَ َوَما}
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 رفت، فرو ایشان چشمان به خاك و كردي پرتاب آنان طرف به خاك مشتي كه گاهبدان![ پیغمبر اي] و)
 سوي به و تكثیر را خاك آن] خداوند بلكه كردي، پرتاب[ آنان سوي به را خاك] كه نبودي تو این[ اصل در

 (.رساند آنان چشمان به و] كرد پرتاب[ ایشان
 هافکند سایه عرب بر سال پانصد از بیش که ایفکری بدبختی به وسلمعلیههللاصلی عبدهللا بن محمد

 و پستی از را ایشان شخصیت و داد، نجات خرافات و پرستیبت زنجیر از را عرب عقل و داد خاتمه بود
 آن از دیگر که گشود شانبرای ایگونه به را جاودانگی هایدروازه ساخت، رها پرستیبت حقارت
 ندارد ُعزی عرب ردیگ»: گفتمی وسلمعلیههللاصلی محمد چه آن بود حقیقت راستی به و نشدند، خارج

 و کرد، وداع خویش آلودشرک زندگی با العرب جزیرة. «پرستید نخواهند بت هاعرب این از بعد هرگز و
 عقلیبی گردد، باز خود طفولیت به که نپسندید آن از بعد هرگز و رسید، خود رشد سن به عربی عقل

 از بعد بگذارد؛ کر و کور سنگی پاهای مقابل در را اشپیشانی ساختمی مجبور را فرد که ایکودکانه
 با کردند، پیامبری ادعای تعدادی و شد، آغاز هافتنه و هاجنگ وسلمعلیههللاصلی اکرم رسول وفات
 فکر به عرب یک حتی که نشد شنیده جا هیچ در اینها همة وجود با اما گرفت، صورت هاییدشمنی قرآن

 اینها همة و گردد؛نمی باز طفولیت به هرگز کامل، بالغ انسان هک چرا باشد، افتاده پرستیبت به بازگشت
 رهایی و آزادی منت عرب هر گردن بر دنیا آخر تا او بود، وی دین و وسلمعلیههللاصلی محمد فضل به

 این که کسانی تمام بر حتی و کندمی پیروی را هدایت که هرکسی بر عالم، همة بر ایشان از بعد و دارد
 :گویدمی که آنجا متعال هللا فرمایدمی زیبا چه و بخشید، نعمت همه به او. پذیرندینم را دین
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ُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَِذي هُوَ}  اْل  َمةَ ال كِتَابَ َویُعَلُِّمهُمُ َویَُزكِّیهِم  آیَاتِهِ َعلَی هِم  یَت لُو ِمن هُم  َرسُوال   َكانُوا َوإِن  َوال ِحك 
 [1:الجمعة]{ ُمبِین  اَلل ضَ لَفِي قَب لُ ِمن 

 است، داشته گسیل شانسوي به و است برانگیخته را پیغمبري سوادانبي میان از كه است ذاتی هللا)
 آنان. آموزدمي را شریعت و كتاب بدیشان او. بگرداند پاك را آنان و بخواند، ایشان براي را خدا آیات تا

 (.ودندب آشكاري گمراهي در واقعا  تاریخ آن از پیش

  تبوک غزوة -ج
 :از اندعبارت غزوه این هایدرس ترینمهم
 برای زیادی هایآمادگی و دید، تهیه شام در را بزرگی لشکر روم که بود این تبوک غزوة علت: اول

 بعضی نمود، فراهم آنها برای نیز را شانسالةیک غذای «هرقل» شودمی گفته که جایی تا شد گرفت آن
 قراوالنپیش شدند، همراه لشکر این با نیز «عامله» و «غسان» ،«جذام» ،«لخم»: جمله از عرب قبایل از
 هللا رسول که هنگامی( رسیدند القریوادی و شام بین سرزمینی) «بلقاء» منطقة به لشکر این

 و ساخت آماده «تبوک» سوی به شدن خارج برای را مردم شد باخبر موضوع این از وسلمعلیههللاصلی
 .نمود تشویق انفاق و بخشش به نیز را ثروتمندان و کنند، فراهم را جنگ برگ و ساز تا خواست آنها از

 و بدخواهی و ستم برای اسالم در جنگ که کند،می تفسیر ما برای را اسالم در جنگ ویژگی خود این
 مانع و شگان،تجاوزپی دست کردن کوتاه سرزمین، و دین از دفاع برای بلکه نیست، افکنیوحشت یا
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 ما و است، شده اشاره موضوع این به صراحتا  نیز کریم قرآن از زیادی آیات در است؛ شدن فساد و اذیت
 و نمودیم، صحبت آن هایروش و اهداف و اسالم در جنگ مشروعیت اسباب مورد در ترپیش کمی

 لشکر آن شدن جمع و مرو آمادگی از بعد تبوک سوی به وسلمعلیههللاصلی هللا رسول شدن بیرون
 .بیانات آن بر است تأییدی عظیم
 درک عدم دهندة نشان شدند، دستهم مسلمانان ضد بر روم با عرب هایقبیله از بعضی که این اما و

 همة آن از بعد و عرب نخست قدم در که باشد،می آن بخشآزادی رسالت و اسالم فهم از ایشان درست
 علیه روم با نداشت امکان فهمیدندمی را مسأله این خوبی به یشانا اگر گرفت؛می بر در را مردم

 .شوند همکار خود قوم مسلمان فرزندان
 و مشقت و سختی موعد در لشکر، سازیآماده برای وسلمعلیههللاصلی پیامبر فراخوان: دوم
 بدون وسلمیهعلهللاصلی پیامبر فراخوان این به صادق مؤمنان این وجود با بود، محصول آوریجمع
 را خود فرمان این پذیرش از منافقان اما گفتند، لبیک دهند اهمیت هامحرومیت و هامشقت به که این
 روزگار در که است هستی قانون این و نمودند؛ عذرخواهی و تراشیبهانه به شروع و کشیدند، عقب
 هللا که گونه آن گردد،می مالبر زنانالف حقیقت و شوند،می جدا منافقان از مخلصان محنت، و سختی
 :فرمایدمی تعالی

 الَِذینَ هللَاُ فَلَیَع لََمنَ قَب لِهِم  ِمن  الَِذینَ فَتَنَا َولَقَد  یُف تَنُوَن، اَل َوهُم  آَمنَا یَقُولُوا أَن  یُت َركُوا أَن  النَاسُ أََحِسبَ الم،}
 [1-3:كبوتالعن]{ ال َكاِذبِینَ َولَیَع لََمنَ َصَدقُوا
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 آزمایش ایشان و شوندمي رها خود حال به ایمآورده ایمان بگویند كه همین اندبرده گمان مردمان آیا)
 كساني چه کند معلوم خدا باید آخر ایم،كرده آزمایش اندبوده ایشان از قبل كه را كساني ما! گردند؟نمي

 (.گویندمي دروغ كساني چه و گویندمي راست
 از شانهایصف که برخیزند توانندمی و یابندمی قدرت هنگامی هاملت و هادعوت هک دانست باید
 صادق، عزمی که افرادی تنها هاسختی هنگامة در که چرا گردد، سازیپاک کارانفریب و منافقان لوث
 انعم کار،فریب و ضعیف هایانسان بیاورند؛ دوام توانندمی دارند ثابت هاییانگیزه و خالص نیتی

 حداقل که این یا و نمایندمی جلوگیری هاکامیابی از و شوند،می جامعه در اصالحی هایدعوت حرکت
 افراد این امثال از تبوک جنگ در سختی سپاه. اندازندمی تعویق به مدتی برای را پیروزی این
 که لشکری! بله. شانهایاراده سستی و ایمان ضعف کشف و رسوایی فضل به هم آن شد، سازیپاک
 زیاد تعداد لحاظ از هرچند باشد، داشته صادقانه هاییپیمان و قوی، ایمانی واحد، شعاری فشرده، َصفِّی
 و قدرت و افکار در که است بزرگی بسیار لشکر از سودمندتر و دردخورتربه بسی ملت برای نباشد
 :فرمایدمی متعال هللا که گونه آن باشند، متفاوت و ناپایدار خویش ثبات
نِ َكثِیَرة  فِئَة  َغلَبَت  قَلِیلَة  فِئَة  ِمن  َكم }  [143:البقرة]{ الَصابِرِینَ َمعَ َوهللَاُ هللَاِ بِإِذ 
 با خداوند و. اندشده چیره فراواني هايگروه بر خدا فرمان به كه اندكي هايگروه بسیارند چه)

 (.است بردباران
 دیگران و عثمان، عمر، ابوبکر، همچون هصحاب ثروتمندان جنگ این در: سوم
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 ایمان که دهدمی نشان این و گرفتند،می پیشی یکدیگر از شانهایمال بخشش در اجمعینعنهمهللارضی
 مادی غرایز و نفسانی هوای  با مقابله و خیر کار انجام به را ایشان که است قدرتی مؤمنان نفوس در

 موارد تأمین و دشمنان بر کامیابی تضمین برای دعوتی و امت هر که است چیزی این و سازد،می توانا
 که چرا دارد احتیاج آن به شدت به ما ملت امروز که است ایمسأله این است، نیازمند آن به خویش الزم

 گرحیله و قدرتمند دشمن و شده، زاوحشت مبارزه میدان است، سنگین مشکالت زیادند، بدخواهان
 و نفسانی هواهای و مال و جان دادن قربانی با مگر شویم پیروز حالتی چنین در نیمتوانمی ما و است،

 که صحیح مفهوم با دینی طریق از مگر یابدنمی تحقق نیز معنی این و بسیاری، شهوانی هایخواسته
 هادشواری و هاسختی تحمل و انفاق که کند تربیت ایگونه به را هانفس اشحقیقی وجود اساس بر
 مبارزه میدان در مجاهدان جهاد ثواب همچون ثوابی شانبرای پروردگار که بدانند جهادی را امت ایبر
 .دهدمی را هاگمراهی با

 دارریشه و کاشتن دهند انجام توانندمی هاانقالب رهبران و مصلحان که چیزی بهترین اساس این به
 هرتالشی یا و دین، مقابل در مقاومتی هر هک دانست باید و است، مردمان جان در دین خوب فهم نمودن

 دین، بودن ناچیز و اهمیتیبی دادن نشان برای ایسازیصحنه یا و آن، دستورات از رهایی جهت در
 است موضوعی این آورد، خواهد بار به را خطرناکی و ناگوار بس نتایج که شودمی شمرده ملی جنایتی

 را چیز همین تجربه هم فعال  و سازد،می ثابت ما برای گذشته اریخت هم و داده، تعلیم مانبرای خدا هم که
 شمار به مردم کردن گمراه برای اشتباه تفسیری موضوع این انکار جهت در سخنی هر و دهد،می نشان
 حق پذیرش برای را خود هاینفس اندنتوانسته که آنانی مگر کندنمی کاری چنین کس هیچ و رود،می

 و عروج برای را شانطبیعت و بگشایند خوبی و خیر روی به را شانهایقلب و انندگرد پاک و آماده
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 .سازند رام شرافت کسب
 که خواستندمی وی از و آمدندمی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول نزد کسانی تبوک جنگ در: چهارم

 پس را آنان بدهد ایشان به که یافتنمی مرکبی چون خدا رسول اما ببرد، جهاد به خود همراه را ایشان
 هللا رسول رکاب در جهاد محرومیت اندوه از شانچشمان که گشتندبازمی حالی در آنها و فرستاد،می

 از مثال ترینتابناک عنوان به کتابش در خداوند که داستانی بود؛ ریزان اشک وسلمعلیههللاصلی
 و خطرها از نجات برای که است این سانان طبیعت که چرا است؛ کرده نقل ما برای ایمان هایمعجره
 زیرا کردند،می گریه آن در شرکت برای صادق مؤمنان این اما شود،می خوشحال هاجنگ از شدن دور
 کدامین اند؛داده دست از او راه در شهادت و الهی ثواب کسب در را بزرگی بهرة چه که آوردندمی یاد به

 رسدمی بزرگی خسارة چه را امت راستی به و کند؟ چنین فرد انرو و روح با که یافت توانمی را مبدأ
 باشد؟ خالی مؤمنان این امثال از که هنگامی
 سایة دشواری، بر راحتی ترجیح دلیل به صرفا  صادق، ایمان وجود با که نفری سه داستان در: پنجم
 درس کشیدند، عقب جهاد از را خود سفر، بر بودن خانه در و بیابان گرمای بر درختان زیر سرد

 کار این با که دانستند و شد، زنده عده این جان در ایمان کوتاه مدتی از بعد است؛ نهفته بزرگی اجتماعی
 سخت بس کیفری و نشدند، عفو مجازات از پشیمانی این وجود با اما اند،شده بزرگی گناه مرتکب خود
 سخن از شانهمسران حتی مردم و گشتند، جدا کلی به اجتماع از آنها شد، تعیین شانبرای آزاردهنده و

 از که دانست خداوند که این تا داشت ادامه همچنان حالت این گردیدند، منع ایشان با زدن حرف و گفتن
 که بود گاه آن است، رسیده نهایت به شانحسرت و وناراحتی پشیمانی و اند،کرده توبه دل صدق
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 گنجیدند،نمی پوست در خوشی از شنیدند را بخشش و عفو رخب که هنگامی بخشید؛ را آنان پروردگار
 .کرد بخشش هللا نعمت بر شکرگذاری نشان به را خود دارایی و هالباس ایشان از یکی حتی

 شودمی فراخوانده بدان که واجبی کارهای از تا داردوامی را صادق مؤمن این، مانند هاییدرس
 آن به مردم همة که کاری از ها،نعمت از وریبهره و یشخو خاطر رضای برای صرفا  و نورزد تخلف

 طبیعت این چون نپسندد؛ مردم بدبختی کنار در را نعمت از وریبهره و نگرداند، روی اندمصروف
 بر مصیبتی اگر بداند، کل از جزیی و اجتماع از فردی را خود همیشه باید مسلمان انسان که است ایمان
 فایدة به حقیقت در بداند باید رسیده اجتماع به نفعی اگر و است، رسیده او به گویا شودمی وارد جامعه

 و رنج با لذت، و راحت و ندارد؛ معنایی ملت بیچارگی و بدبختی کنار در خوشبختی باشد؛می نیز او
 خلل و ایمان در نقص نشان این بکشد کنار واجبی کار از که کسی بنابراین است؛ مفهومبی مردم مشقت

 .شود پشیمان و کند توبه سختی به آن از باید که است گناهی و باشدمی دینش در
 اجرای و ها،رابطه مافوق عقیده مسألة که این آن و دارد بر در نیز دیگری درس ما برای داستان این
 و خشم جلودار تواندنمی هارابطه و است، احساسات و هاخواسته از اطاعت بر مقدم حاکم، قوانین

 :گردد هللا ضبغ
َذرِ} ِرهِ َعن  یَُخالِفُونَ الَِذینَ فَل یَح   [61:النور]{ أَلِیم  َعَذاب  یُِصیبَهُم  أَو  فِت نَة  تُِصیبَهُم  أَن  أَم 
 كه این یا گردد، گیرشانگریبان بالیي كه بترسند این از باید كنند،مي مخالفت او فرمان با كه آنان)

 .(شود دچارشان دردناكي عذاب
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 الوداع حجة -د
 هنگامی داد، انجام خویش بعثت از بعد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که بود حجی تنها الوداع حجة

 عربستان کنار و گوشه از دارد حج قصد سال این در وسلمعلیههللاصلی پیامبر شدند باخبر مردم که
 نفر هزارچهارده و صدیک به تعداد این مورخان قول به بنا که آمدند بیرون حج نیت به گروه گروه
 به بتوانند زمان آن در که نداشته وجود این امکان و بوده تخمینی عدد این من گمان به البته رسید،می

 .بشمارند را زیادی این به تعدادی دقیق شکل
 یدانشجوی هر که نمودند ایراد را مشهورشان سخنرانی وسلمعلیههللاصلی هللا رسول سفر این در
 پیامبر خطبة آخرین این نمودند؛ اعالن آن در را اسالم اساسی اصول تمام زیرا کند حفظ را آن باید
 :بود سخنان این شامل ایشان فرمایشات بود، وسلمعلیههللاصلی
 و- «کنم مالقات مکان این در را شما نتوانم هرگز امسال از بعد شاید دهید، گوش سخنانم به! مردم ای»
 .-بود نیز وسلمعلیههللاصلی پیامبر جزاتمع از این

 است، حرام کنیدمی مالقات خود پروردگار با که روزی تا شما یکدیگر بر تانمال و جان! مردم ای»
 به که بدانید است؛ حرام تانبرای ماه این که گونه همان و است، حرام برشما امروز که طور همان
 را این پرسید، خواهد تانکارهای مورد در شما از او و د،ش خواهید روروبه پروردگارتان با زودی
 باز صاحبش به را آن دارد خود نزد امانتی که شما از کس هر پس گویم،می روشن و واضح تانبرای

 ظلم شما به نه است، خودتان از تانهایمال اصل اما است، رفته بین از سودی و ربا نوع هر و گرداند،
 باشد، نداشته وجود ربایی که است کرده فیصله گونه این خدا کنید؛می ظلم کسی به شما نه و شودمی
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 شده ریخته جاهلیت در که خونی هر است؛ باطل همه بود «عبدالمطلب بن عباس» به متعلق که ربایی
 عبد بن حارث بن ربیعه ابن» خون کنممی باطل که را خونی اولین و است، باطل آن بهایخون بود،

 حکمی اولین این -بود رسانده قتل به را او «هذیل» که بود «لیث بنی» در شیرخواری او- ستا «المطلب
 .کنممی صادر جاهلیت دوران هایخونریزی مورد در که است
 گشته ناامید شود، پرستیده دیگر باری سرزمین این در که این از شیطان بدانید! مردم ای بعد؛ اما
 اعمال ترینناچیز از تانکردن دور به شده اگر حتی شود،می طاعتا آن از غیر هرچیزی در اما است،
 .باشید تاندین مراقب پس گردد،می راضی نیز خیر

 آن وسیلة به کافران و است، کفر در رویزیاده دیگر ماه به حرام ماه تأخیرانداختن به! مردم ای
 هایماه تعداد تا شمارند،می حالل را ماه آن دیگر سال و دانندمی حرام را ماهی سال یک که شدند گمراه
 گردانند،می حرام را هللا حالل و کنندمی حالل را خدا حرام خود کار این با ایشان کنند، برابر را حرام
 در هاماه تعداد آفرید؛ را زمین و هاآسمان خداوند که است روزی کیفیت همان به زمان گردش که بدانید
 و ذوالحجه ذوالقعده،) درپیپی ماه سه است، حرام آن چهارماه که است اهم دوازده جاللهجل هللا نزد

 .دارد قرار شعبان و جمادی بین که است( رجب) ماه دیگر یکی و( محرم
 آنها بر شما حقوق دارند، حقوقی شما بر نیز ایشان و دارید حقوقی تانزنان بر شما! مردم ای بعد؛ اما
 در و کنند، خودداری فحشا کار انجام از و ندهند، راه تانخانة به دپسندینمی که را کسی که است این

 ترک شانهایگاهخواب در را آنها که است داده اجازه شما به هللا شدند هانگناه این مرتکب که صورتی



 
190 

 باید کشیدند دست شانزشت کارهای از اگر و سخت؛ و شدید نه البته کنید، بدنی تنبیه را ایشان و کنید،
 چرا کنید، توصیه زنان با نیکی به را همدیگر کنید؛ تأمین خوبی به را شانپوشاک و خوراک ارفمص
 شما نزد در خدا جانب از امانتی همچون و ندارند چیزی خود از و اسیراند، شما نزد در ایشان که
 .است گشته حالل تانبرای وجودشان از مندیبهره خدا نام با که باشندمی

 را چیزی تانمیان در رساندم، روشنی به را موضوع من بیندیشید، و کنید دقت خنانمس به! مردم ای
 کتاب آن و است، واضح و روشن موضوعی شوید،نمی گمراه هرگز بزنید چنگ آن به اگر که گذارممی
 که بداند باید مسلمان هر بیندیشید، خوب و بشنوید را سخنانم! مردم ای باشد؛می رسولش سنت و خدا
 از چیزی که نیست جایز شخصی هیچ برای پس اند،برادر هم با مسلمانان و است، دیگر مسلمان ادربر
 را موضوع آیا! بارالها ندارید؛ روا ظلم خویشتن بر بنابراین وی، رضایت با مگر بگیرد را برادرش مال

 .«رساندم؟
 کنار و گوشه از هک است عظیمی جمعیت کند،می توجه جلب الوداع حجة در که موضوعی اولین
 ایمان وی به که کثیری عدة بودند، شده حاضر وسلمعلیههللاصلی هللا رسول همراهی خاطر به عربستان
 و بیست حدود در که حالی در بودند، نهاده گردن فرمانش به و کردندمی تصدیق را رسالتش و داشتند
 را وسلمعلیههللاصلی پیامبر الترس اصول و بودند پرستبت و مشرک جمعیت این تمام قبل سال سه
 عیبجویی را شانپرستبت پدران که این از و بودند متعجب وی توحیدی دعوت از اصال  و پذیرفتندنمی
 ایشان از بسیاری حتی بودند، متنفر او از دانستمی خردیبی را شانهایخیال و خواب و کردمی

 بر را مردم کشیدند، را قتلش نقشة و شدند شر ستارخوا برایش و کردند، جنگ اعالن وی با آشکارا
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 عجیب انقالب این که کرد باور توانمی چطور پس جنگیدند؛ او با نیزه و شمشیر با و شورانیدند او علیه
 را مجموعه این که توانست چگونه وسلمعلیههللاصلی خدا رسول! پیوست وقوع به کوتاه مدت این در
 در یگانگی و وی صفات و ذات دانش و هللا توحید سوی به تفرقه و قوطس و جاهلیت و پرستیبت از

 به را ایشان هایقلب دروازة دشمنی، همه آن از بعد توانست چطور برگرداند؟ نهایت، و هدف و شعار
 نبوغ هرچه انسان بودند؟ معروف گیبدکینه و سرسختی به مردم این که درحالی بگشاید خویش روی
 بازهم باشد، داشته قوی شخصیتی که هرچند و برسد، میزانی هر به اشدانایی و یزیرک و باشد داشته
 هاگذشته در نه را این مانند هرگز عمال  و کند، حاصل سال صدها  در را آوردهادست این که است محال
 انینش کار این که است این از غیر آیا دارد؛ سراغ اینمونه برایش کسی اواخر این در نه و ایمدیده
 این معجزة خود و باشد،می او از تعالی هللا یاری و وی از آسمان تأیید و پیامبر رسالت صدق بر دقیقی
 رسالت و کرد تمام بندگانش بر را خود نعمت آن فروفرستادن با خداوند که است کامل و شامل دین

 زندگی مختلف هایوهشی بین در که مردم بدبختی به دین این با تا خواست و بخشید، خاتمه را خویش
 هدایت راه به را آنها و دهد، پایان بودند شده هاعصبیت و نفسانی هواهای ذلیل بندة و بودند سرگردان
 تا بسپارد، ایشان به را هاملت رهبری و بگشاید خورشید روشنایی بر را شانچشمان کرده رهنمایی
 کتابی و حکمت برمیراث را او و برهانند یپست از را انسان دین این با و دهند تغییر را تاریخ مسیر
 .خردمندان برای یادآوری و است هدایت که گردانند
 او با قبال  بودند؛ شده کنندگانش تصدیق به تبدیل کننده،تکذیب و مخالف نفر هزارچهارده و صدیک

 محبت او به اکنون ولی داشتند، خشم او بر بودند؛ شده مطیع و منقاد برایش اینک اما جنگیدندمی
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 سه و بیست در اینها همة و بودند؛ شده خواهانش و فرمانبردار بودند، سرکش و نافرمان ورزیدند؛می
 که است آن از برتر جاللهجل هللا که راستی به است؛ مبین و حق هللا کار این! بله گرفت؛ صورت سال

 ای! یارب گویند؛می ملحد دینانبی چه آن از است ترپاکیزه نیز پیامبرش ذات و گویند،می مشرکان
 تمام بر فرستممی سالم کنند؛می توصیف بدان خردانبی را تو چه آن تمام از پاکی تو باعزت، پروردگار

 .نیازتبی پیشگاه به کنممی تقدیم حدبی سپاس و فرستادگانت
 که است محکمی و قوی سخنرانی کندمی جلب خود به را نظرها الوداع حجة در که چیزی دومین اما و

 سلسله یک شانرسالت اتمام از بعد داده، قرار مخاطب را مردم تمام آن در وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 خویش، دعوت آغاز در که ورزندمی تأکید اصولی بر ضمن در و کنند،می اعالن را قواعد و اصول
 بودند؛ نموده اعالن را اصول آن بودند، مستضعف و کم شانپیروان و بودند ستمدیده و تنها که روزی

 و ندارد، بستگی کثرت و قلت به که است ثابتی قواعد وسلمعلیههللاصلی پیامبر تأکید مورد اصول! بله
 شان،ضعف یا دشمنان قدرت هنگام و فقر، و ثروت وزمان پیروزی، و شکست و صلح و جنگ در

 چنین در ایشان است، دیگری چیز دانیممی دنیا رهبران از ما چه آن که حالی در کند؛نمی تغییر
 قدرت و ضعف هنگام در و شوند،می دگرگون کامال  خویش اصول و عقاید قسمت در هاییموقعیت
 خالف اندضعیف که هنگامی آید،می تغییر شاناهداف و وسایل در دارد، مغایرت هم با شانهایویژگی
 هنگام در نیستند، معتقد آن به اصال  که دهندمی سر را شعارهایی و نمایند،می تظاهر شانواقعیت
 برای هاتفاوت این تمام و خزند،می گرگ پوست به قدرت زمان در و پوشند،می را راهبان لباس ناتوانی

 است فاصله هاکوه و متعال؛ هللا رسوالن آنان و اندخویش طلبی مصلحت رسوالن ایشان که است این
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 بعید بس ایفاصله است، شناور نور دریاهای در که کسی آن و گرددمی ارُمرد اطراف به که کسی بین
 بسیار تفاوت! بله کند؛می کار خویش انسانیت برای که کسی و است خود نفس کارگر که کسی بین است
 :رحمان دوستان و شیطان دوستان بین است
رُِجهُم  آَمنُوا الَِذینَ َولِيُّ هللَاُ} لِیَاُؤهُمُ َكفَُروا َوالَِذینَ النُّورِ إِلَى الظُّلَُماتِ ِمنَ یُخ  رُِجونَهُم  الطَاُغوتُ أَو   ِمنَ یُخ 
َحابُ أُولَئِكَ الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ  [107:البقرة]{ َخالِدُونَ فِیهَا هُم  النَارِ أَص 

 بیرون هاتاریكي از را ایشان. اندآورده ایمان كه است كساني[ امور] دارعهده و متولّي خداوند)
 سرپرست و متولّي طاغوت اند،ورزیده كفر كه كساني و. شودمي رهنمون نور سوي به و آوردمي

 جاویدانه آنجا در و آتشند اهل اینان. كشانندمي هاتاریكي سوي به آورده بیرون نور از را آنان. ایشانند
 (.مانندمي

 اسامه فرستادن -هـ
 دست کردن کوتاه و آن از حمایت و دعوت نشر برای وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که کاری آخرین

 شام سوی به حرکت جهت لشکری ساختن آماده داد، انجام جدید دولت از طلبانفرصت و تجاوزکاران
 تا را لشکر تا داد فرمان وی به وسلمعلیههللاصلی پیامبر بود؛ عنههللارضی زید بن اسامه رهبری به

 و انصار و مهاجران تمام لشکر این در ببرد؛ پیش به فلسطین سرزمین از داروم و بلقاء سرحدات
 که هنگامی نکشید؛ عقب را خود سپاه همراهی از کس هیچ و داشتند شرکت مدینه اطراف مسلمانان

 که وسلمعلیههللاصلی خدا رسول بیماری کردمی فراهم را حرکت برگ و ساز مدینه بیرون در لشکر



 
194 

 به عالقمندی خاطر به و خدا رسول بهبودی انتظار در لشکر و گردید، آغاز شد، انشفوت سبب
 وفات روز چند از بعد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول اما ماند، منتظر حرکت از قبل شانتعالیم و ارشادات
 و بود ردهک ادا را امانتش که این از بعد خواند، فرا خود سوی به را رسولش جاللهجل هللا و نمودند،
 بیرق کشیدن دوش به برای را العرب جزیرة تمام و بود رسانده اتمام به وجه بهترین به را رسالتش
 برای را لشکری که آن از بعد و بود ساخته آماده جهان کنار و کوشه در تعالیمش و تمدن نشر و اسالم
 به ورود برای را صالحی ازانسرب و نمود پا بر تاریخ در اثرگذار عظیم امانت این هایدشواری تحمل
 ادارة برای را باصالحیتی و بزرگ مردان و هاجنگ رهبری جهت را کفایتی با رهبران و ها،معرکه
 این خاطر به را او و بفرستد سالم و درود الشأن عظیم پیامبر این بر تعالی هللا بود؛ کرده تربیت دولتش
 را امانتش وی از بعد که وفادارش لشکر و او اگر نچو دهد، خیر جزای انسانیت به و ما به خدمت همه
 .بردیممی سربه آشکاری گمراهی در اینک ما بودند،نمی کردند ادا

 بود، نکرده حرمت گونه آن را وی از قبل پیامبری هیچ که کرد تکریم ایگونه به را رسولش خداوند
 را العرب جزیرة تمام که باشد اشپیروزی شاهد و ببیند را دعوتش ثمرة تا داد ادامه قدر آن را اشزندگی

 قبال  که کسانی چگونه که باشد شاهد سازد،می پاک همیشه برای پرستیبت از را آن و گیرد،می بر در
 و مالیدندمی خاک به شانمقابل در کردن سجده برای را شانهایپیشانی و پرستیدندمی را هابت این

 و هللا نعمت به و کوبندمی زمین به شاندستان با را هابت آن اینک ند،جوی تقرب آنها به کردندمی تالش
 و تازند پیش به زمین روی در تا اندآماده شانامکانات تمام با این کنار در و شاداند، گمراهی از آزادی
 از بخشی در که بودند نسلی تنها اینها کنند، هدیه را بخشیده ایشان به خدا که هدایتی نور مردم برای
 و هانیرومندی تمام که بودند روان جاهلیتی در و گفتندمی خدا را آنها پرستیده، را هابت خود زندگی
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 را هابت خویش زندگی از دیگر بخشی در سپس بود، کرده تارومار و نابود را شانهایاستعداد
 مشخص هدفی و رسالت که دولتی ساختند، برپا ملت این تاریخ در را عرب دولت اولین و شکستند

 و دهنده نجات معلمی حیثیت که گشت قوی ملتی اطرافش هایملت میان در و داشت، خود برای
 نابسامانی و تاریکی و جهالت در که هاییامت برای کرد؛می ایفا آنها برای را سرفراز راهنمایی

 قبل هاعرب کهحالی در داشت؛ همراه به را مهربانانه خیری و نور و هدایت ارمغان بودند، فروغلطیده
 آنها از اجتماعی و فکری سیاسی، نگاه از و نگریستند،می تعظیم و اکرام دیدة با مردم این به اسالم از

 نیز اسامه فرستادن که بود عالم جدید و قدیم تاریخ در یگانه ایحادثه واقعه این کردند؛می رویدنباله
 .نبود مبارک و یمونم رسالت این نتیجة و حادثه این مقدمة جز چیزی

 بود ساله بیست جوانی که «زید بن اسامه» به را اسالم سپاه رهبری وسلمعلیههللاصلی اکرم پیامبر
 از که اسالم دارانسابقه دیگر و علی عثمان، عمر، ابوبکر، همچون انصار، و مهاجر بزرگان و سپرد،
 این شدند، جنگ آمادة وی بیرق زیر در دبودن باالتر اسامه از اجتماعی جایگاه و سن و تجربه لحاظ
 جایگاه و سن اساس بر هابرتری بردن بین از در اسالم قوانین از پسندیده قانونی دهندة نشان مسأله

 حال دارد، را مسأله با کافی مناسبت و توانمندی که فردی دانستن مقدم و  باشد،می فضل و اجتماعی
 بزرگان این رضایت کرد برداشت توانمی که دیگری یةقض باشد؛ خواهدمی چه هر جایگاهش و سن
 برابری ایشان با نتوانسته آنها از بعد کسی صالحیت و عظمت در هرگز که ساخته ثابت تاریخ که است
 اخالق و نفس تهذیب بر داللت این که گیرند، قرار جوان اسامة امر تحت که شوندمی راضی آنها اما کند،
 .است بوده وسلمعلیههللاصلی هللا رسول رهنمایی و تربیت خاطر به همه و همه که دارد مردم این



 
196 

 میان در سابقهبی و عظیم امری علی و عثمان و عمر و ابوبکر مانند کسانی بر اسامه ساختن امیر
 ساخت، مساعد ایشان نبوغ و جوان هایاستعداد برای را زمینه باید دهدمی نشان که است، هاملت تمام
 بزرگ بس درسی این نمود، واگذار آنها به را امور سرپرستی دارند را کارها توانایی که تیصور در و

 روروبه مشکل و محنت همه این با خود تاریخ در هرگز داشتندمی یاد به را آن مسلمانان اگر که است
 و رزدبل ارکانش تا شدنمی هامصیبت و هاطوفان این شاهد اسالمی دولت تاریخ هرگز شدند،نمی

 همة و داد، انجام زیبایی کار چه وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که راستی به نهد، ضعف به رو قدرتش
 که بود مدارییسیاست و دوراندیشی و سنجیدگی و حکمت موهبت و آسمان وحی پرتو در درایت این
 مانند را کسی وی از بعد و قبل تاریخ جای هیچ در ما و بود، نشده بخشیده هم وی از قبل پیامبری به حتی
 به وسلم،علیههللاصلی هللا رسول اعتماد باد گوارا او بر و باد راضی جوان اسامة از خداوند یابیم؛نمی او

 جوانان برای را او و باشد راضی وی از تعالی هللا اسالمش؛ خوبی و عزم راستی و رهبری توانمندی
 .دهد رقرا ناشدنی فراموش الگویی ما پرتالش و مؤمن

 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول وفات -و
 نمود، وفات شد آگاه اجلش شدن نزدیک به وحی طریق از که این از بعد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول

 اجل شدن نزدیک ترس و هول در یارانش هایقلب آن از بعد و کرد، حافظی خدا الوداع حجة در مردم با
 تخلف خود موعد از کرده تعیین خداوند که اجلی اما بود، شده اشکیبان وسلمعلیههللاصلی خدا رسول
 از صحابه تمام شد، پخش مسلمانان بین وسلمعلیههللاصلی هللا رسول وفات خبر که هنگامی کند؛نمی

 و صحابه بزرگان از بسیاری خورد، تکان شدت به مدینه و گشتند، پریشان بزرگ مصیبت این وحشت
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 حرکت از تعدادی و بود آمده بند شانزبان بعضی بودند، داده دست از را خود عقل انمسلم دارانسابقه
 هللا رسول بگویند که این از را مردم بود کشیده را شمشیرش که حالی در عمر و بودند، مانده
 باز نزدشان به زودی به و گشته غایب وی نمودمی گمان کرد،می منع است مرده وسلمعلیههللاصلی
 به کند، کنترول را خویش فکر پریشانی و احساسات توانست که بود کسی تنها ابوبکر اما و ردد،گمی
 و بوسید را او است، گرفته آرام خویش بستر بر ایشان دید شد، وارد وسلمعلیههللاصلی هللا رسول خانة

 برایت خدا که را یمرگ! بودی بوخوش مرگت و زندگی در هللا رسول یا فدایت پدرم و مادر: گفت برایش
 یاد به پروردگارت نزد را ما هللا رسول یا مرد، نخواهی این از بعد هرگز دیگر و چشیدی بود کرده مقدر
 .آور

! مردم ای: گفت کرده سخنرانی شانبرای و شد، خارج مردم سوی به عنههللارضی ابوبکر آن از بعد
 که است ایزنده هللا پرستد،می را هللا هرکه و است، مرده محمد که بداند پرستیدمی را محمد هرکه
 :نمود تالوت را آیه این سپس و میرد،نمی
سُلُ قَب لِهِ ِمن  َخلَت  قَد  َرُسول  إاَِل ُمَحَمد  َوَما} قَابُِكم  َعلَى ان قَلَب تُم  قُتِلَ أَو  َماتَ أَفَإِن  الرُّ  َعلَى یَن قَلِب  َوَمن  أَع 

زِي َشی ئ ا هللَاَ ُضرَیَ فَلَن  َعقِبَی هِ  [.344:عمران آل]{ الَشاكِِرینَ هللَاُ َوَسیَج 
 آیا شود، كشته یا بمیرد او اگر آیا اند؛ رفته و بوده پیغمبراني او از پیش و نیست پیغمبري جز محّمد)
 خدا به زیاني ترینكوچك هرگز بازگردد، عقب به هركس و! گردید؟برمي عقب به و زنیدمي دور
 (.داد خواهد پاداش سپاسگزاران به خدا و رساند،ينم
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 آمدند، هوش به بزرگ حادثة این هول از همه کرد تالوت را آیه این عنههللارضی ابوبکر که هنگامی
 خدا به: گفت که کندمی روایت عنههللارضی عمر از ابوهریره بودند، نشنیده را سخنان این حال به تا گویا
 توان دیگر پاهایم که جایی تا بودم شده زدهوحشت و حیران کرد تالوت را آیه این ابوبکر که همین قسم

 .است نموده وفات وسلمعلیههللاصلی هللا رسول دانستم و افتادم زمین به و نداشت
 

 مهم درس دو
 :است نهفته مهم درس دو موضوع این در اما و

 نباید او که کردندمی گمان گویا کردند، وحشت وسلمعلیههللاصلی هللا رسول مرگ از اصحاب: اول
 رسول به ایشان محبت جز چیزی تصور این و است، ایزنده موجود هر نهایت مرگ که حالی در بمیرد،

 از صدمة که دانیممی همه و بود، شده عجین شانپی و رگ با که محبتی نبود وسلمعلیههللاصلی هللا
 از را پدرشان یا فرزند وقتی که را کسانی ایمدیده است، شانای به محبت میزان به عزیزان دادن دست
 محبت با دنیا در عشق و عالقه کدام و است، مرده او که شودنمی باورشان روز چندین تا دهندمی دست

 خداوند که کسی کند،می برابری وسلمعلیههللاصلی هللا رسول به نسبت واالمقام صحابة این عشق و
 و داد تغییر را شانزندگی داد، شاننجات نور سوی به تاریکی از و کرد، هدایت وی ةوسیل به را ایشان
 در اینها همة وجود با رساند؛ رهبری ترینبزرگ مرتبة تا را آنها و گشود، را شانهایچشم و هاعقل

 بردند،یم پناه او به مشکالت تمام در که گریهدایت هم و قاضی هم و بود مربی هم شانبرای اشزندگی
 ایشان به را وی تعلیمات و سخنان و هللا خطاب که بود او و کرد،می شانهدایت زندگی حوادث در او و
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 کدام راستی به شد، تمام اینها همة نمود وفات وسلمعلیههللاصلی هللا رسول که هنگامی رساند،می
 گذارد؟ اثر حادثه این از شدیدتر و ترسخت تواندمی صدمه
 و احساسات، برکنترول توانمندی دهندة نشان مورد این در عنههللارضی ابوبکر برخورد یتکیف: دوم
 او پای به کدام هیچ دیگر اصحاب که است، هامصیبت هنگامة در وی روان و اعصاب قدرت
 موسلعلیههللاصلی هللا رسول جانشینی برای فرد ترینشایسته را او که بود ایویژگی این و رسیدند؛نمی
 .شد ثابت خوبی به مسأله این العرب جزیرة در مرتدین حرکت در بعدها که کرد،می

 به بود شده القا دوم سال دانشجویان السیرة فقه برنامة در که دروسی خالصة اینجا در: مالحظه
 مباحث مقدمة در که طور همان است، مانده باقی فصل سه هاسخنرانی این برنامة از و رسد،می پایان
 چون بنویسم، را منهج در شده مشخص هایفصل بقیة تا نداده دست فرصتی هنوز نوشتم، اول سال
 آخرین و سازد؛ توانا منهج این ماندةباقی نوشتن بر مرا تا طلبممی توفیق هللا از دارم؛ وقت کم بسیار
 .است عالمیان پروردگار آن از ستایش و سپاس که است این سخن
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 311 ....................................................................... :موته غزوة -3
 316 ........................................................................... فتح غزوة -3

 313 ...................................................................... حنین غزوة -31
 333 ..................................................................... تبوک غزوة -33
 334 .................................................................... اندرزها و پندها -ب
 344 وسلمعلیههللاصلی هللا رسول وفات تا مکه فتح از بعد هایرویداد ترینمهم ششم فصل
 344 ....................................................................... حنین غزوة -الف
 374 ...................................................................... هابت شکستن -ب
 331 .......................................................................... تبوک غزوة -ج
 333 ............................................................................ الوداع حجة -د
 331 ....................................................................اسامه فرستادن -هـ
 هللا رسول وفات -و

 336 ................................................وسلمعلیههللاصلی
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 333 .............................................................................. مهم درس دو
 

 
 

 
 

 اسالمث پیامبر زندگی
 (اندرزها و هایدرس)

 
 

  سباعی مصطفی دکتور: نویسنده
  االحمدیجامی مسعوده: مترجم
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  كتاب معرفي
 

 وسلمعلیههللاصلی اسالم پیامبر زندگی: كتاب نام
 وعبر دروس النبویة السیرة: کتاب عربی نام

 سباعی مصطفی دکتور: نویسنده
 االحمدیجامی مسعوده: مترجم

 معتصم هللا امین: تدقیق و ویرایش
  اول: چاپ شمارۀ
  جلد هزار چهار: تیراژ
  شمسی هجری 3131 سال حمل: چاپ تاریخ
  افکار اصالح انتشارات: ناشر

  افغانستان اجتماعی انکشاف و اصالح جمیعت نشرات بخش  



 
205 

  اصالح کوچۀ ظفر، شاداب هایبالک عقب الف، ساحۀ مینه، خوشحال کابل،: آدرس
   Email:eslahmilli@gmail.com: انترنتی آدرس

 است محفوظ اصالح جمعیت برای چاپ حق
 

 الرحیم الرحمن هللا بسم
 

 
 


